รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

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

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
โรงเรียน พระแมมารีอุปถัมภ รหัส 1113100009 ที่ตั้ง 29 หมู 5 ตําบลบางเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน โทรศัพท 02-9784100-3 โทรสาร 02-9784104 E-mail : phramaemaree1999@gmail.com website www.mr.ac.th ผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนคือ ดร.สมยศ พงษศิริพัฒน และผูอํานวยการ คือ นางจาระไน พงษศิริพัฒน ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2542 เปดสอนระดับชั้น เตรียม
อนุบาล ถึงระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 จํานวนนักเรียนรวม 582 คน มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. ระดับ : ปฐมวัย มีครูบรรจุ จํานวน 7 คน และบุคคลากรอื่น จํานวน 11 คน และเด็กนักเรียน จํานวน 213 คน
2. ระดับ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูบรรจุ จํานวน 16 คน และบุคคลากรอื่น จํานวน 5 คน ครูชาวตางชาติ 7 คน ครูสอนดนตรี 1 คน ครูสอนภาษาจีน 2
คน และครูสอนกอลฟ 1 คน และเด็กนักเรียน จํานวน 369 คน
โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่
เนนเด็กเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม โดยในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

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

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : กรุงเทพ-ปทุมธานี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางเดื่อ

เขต/อําเภอ (District) : เมืองปทุมธานี

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12000

โทรศัพท (Tel.) : 029-784-1003

โทรสาร (Fax.) : 02-978-4104

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

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย เคลื่อนไหว รางกายคลองแคลว ใชมือ และตาประสานสัมพันธได
ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ผาน
ตารางกิจกรรมประจําวัน บันทึกนํ้าหนัก สวนสูง เทอมละครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายยามเชา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ สงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ
มีกิจกรรมแปรงฟน และอาหารเสริม (นม) ใหเด็กไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีจิตใจราเริงแจมใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก แสดงอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มี
กริยามารยาท ยิ้มงายไหวสวย มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน โดยสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจําวัน สนับสนุนใหดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมอาน
นิทานในชั้นเรียน กิจกรรมวันเด็ก การจัดการสอนแบบ (Play and learn) กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ชวยสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ของเด็กเปนอยางดี
โรงเรียนสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สรางนิสัยประหยัดและพอเพียง มีมารยาท รูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่น
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อยางมีความสุข ครูจัดประสบการณตามแผน ฝกใหเด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม ผาน 6 กิจกรรมหลัก และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความพรอม ปลูกฝงใหเด็กรูจัก
ประเพณีวัฒนธรรม เชน วันภาษาไทย
โรงเรียนดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนาสติปญญาตามหลักสูตร โดยใช 6 กิจกรรมหลัก ฝกฝนใหเด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู
คนหาคําตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ไดถูกตอง นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา
ไดแก ทดลองบานวิทยาศาสตรนอย คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) เปนตน

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ดําเนินการบริหาร และจัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร PDCA ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู ศึกษาขอมูลสารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษารวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนนเรียนรู
ผานการเลน และลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมตาง ๆ จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยหนึ่งหองเรียนมีครู 2 คน เปน
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย และครูทุกคนไดรับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป ครูมีความรู ความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบหลักสูตร มีทักษะในการ
จัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบกิจกรรม มีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง
จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน มีมุมเสริมประสบการณและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย จัด
สิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอ มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ พรอมทั้งรายงาน
ผลใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง

2.3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูปฐมวัยทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผานกิจวัตรประจําวัน เด็กได ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กไดคิดทดลองหาความรูดวยตนเอง ครูจัด
โครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรู ครูเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา เชน กิจกรรมการทดลอง
บานวิทยาศาสตรนอย ที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง แสวงหาคําตอบดวยตนเอง เด็กนักเรียนไดสนุกกับวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูลงมือกระทําผานประสาท
สัมผัส ไดฝกใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรงายๆ ฝกแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงายๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลตามสภาพจริง โดยมีกิจกรรมสง
เสริมพัฒนาการวัยเยาว มีการใชเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึก การใชแบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ และผล
งานของเด็ก นําผลการประเมินไปใช ทําวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในหองเรียน เอื้อตอการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู หองเรียนสะอาด จัดวาง
ของใชไดอยางเปนระเบียบ มีการจัดทําปายนิเทศหนวยการเรียน มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ มีการผลิตสื่อและนํามาใชไดอยางเหมาะสม
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
- โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมความรูดานสติปญญา

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ
- โครงการพัฒนาการใชสื่อสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
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- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : บานวิทยาศาสตรนอย
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ดีเลิศ

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติงานประจาป
2.2. รายงานสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรม
2.3. หลักสูตรสถานศึกษา/ แผนการจัดประสบการณ
2.4. รายงานผลการประเมินตนเองประจาป
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
- โครงการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
- โครงการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
- โครงการสงเสริมใหความรูมาตรการการแพรระบาด (Covid-19)

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ
- โครงการพัฒนาการใชสื่อสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ชวยเหลือผูดอยโอกาส
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : DARE. ตานยาเสพติดในเด็กนักเรียน
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : กรุงเทพ-ปทุมธานี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางเดื่อ

เขต/อําเภอ (District) : เมืองปทุมธานี

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12000

โทรศัพท (Tel.) : 029-784-1003

โทรสาร (Fax.) : 02-978-4104

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

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

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

9

6

-

-

15

หองเรียนปกติ

2

11

16

-

-

27

หองเรียน EP

1

30

19

-

-

49

หองเรียนปกติ

2

14

18

-

-

32

หองเรียน EP

2

24

17

-

-

41

หองเรียนปกติ

2

14

14

-

-

28

หองเรียน EP

2

19

17

-

-

36

หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP 5

121

107

-

-

228

หองเรียนปกติ

2

11

7

-

-

18

หองเรียน EP

2

41

29

-

-

70

หองเรียนปกติ

2

21

19

-

-

40

หองเรียน EP

2

22

28

-

-

50

หองเรียนปกติ

1

17

14

-

-

31

หองเรียน EP

2

27

29

-

-

56

หองเรียนปกติ

1

11

4

-

-

15

หองเรียน EP

1

12

9

-

-

21

หองเรียนปกติ

1

5

7

-

-

12

หองเรียน EP

1

14

10

-

-

24

หองเรียนปกติ

1

9

6

-

-

15

หองเรียน EP

1

6

11

-

-

17

หองเรียนปกติ 8 หองเรียน EP 9

196

173

-

-

369

หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP 14

317

280

-

-

597

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาง จาระไน พงษศิริพัฒน
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว สุทัตตา พงษศิริพัฒน
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สมสมัคร พงษศิริพัฒน
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

1

-

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

6

-

1

-

7

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

10

4

2

-

16

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

17

4

3

-

24

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

17

4

3

-

24

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน
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สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

15

1

15:1

15:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

11

213

7

31:1

20:1

17

369

16

24:1

22:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

Page 15 of 60

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

3

4

-

-

7

ภาษาไทย

-

-

2

1

3

คณิตศาสตร

-

-

3

0

3

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

4

0

4

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

2

0

2

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

2

2

4

ศิลปะ

-

-

2

2

4

การงานอาชีพ

-

-

2

0

2

ภาษาตางประเทศ

-

-

3

1

4

รวม

3

4

20

6

33

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

7

7

- เนตรนารี

5

5

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

8

8

กิจกรรมแนะแนว

2

2

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

-

-

รวม

22

22
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

1

7

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

1

5

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

2

12

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
0

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
0

0

0

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

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

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
โครงการ
1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางโอกาสทางการเรียนอยางทั่วถึง
โครงการ
1. ตามนโยบายของรัฐบาล “ การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มอบโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. สงเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลในโรงเรียน

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาโรงเรียน และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. จัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 6
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พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. รายงานคุณภาพผูเรียนประจําป

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สวัสดิการครู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนา และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการ
1. สื่ออิเล็กทรอนิคสเพื่อการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาควบคูกับการพัฒนาสังคมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแผนงานการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
โครงการ
1. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล
โครงการ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

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

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

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

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มอบโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการมีสวมรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

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

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. จัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาโรงเรียน และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

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

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. รายงานคุณภาพผูเรียนประจําป

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

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

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
โครงการ
1. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

213

206

96.71

7

3.29

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

213

206

96.71

7

3.29

-

-

3. ดานสังคม

213

205

96.24

8

3.76

-

-

4. ดานสติปญญา

213

210

98.59

3

1.41

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 32

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
รอยละของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนที่เขา
เฉลีย่ ป 63 เทียบป
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62
สอบ
62
2561 2562 2563

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

คณิตศาสตร

31

29.99

45.67 38.13 34.22

-3.91

-10.25

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

32

38.78

44.31 42.05 42.41

+0.36

0.86

มีพัฒนาการแตไม
ถึงรอยละ 3

ภาษาไทย

32

56.20

59.56 57.39 63.52

+6.13

10.68

มีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

32

43.55

58.72 54.53 72.27

+17.74

32.53

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รายวิชา จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
88
80 90.91 90
64 71.11 87
71 81.61 36
28 77.78 36
28 77.78 32
29 90.63
คณิตศาสตร 88
74 84.09 90
60 66.67 87
44 50.57 36
17 47.22 36
20 55.56 32
21 65.63
วิทยาศาสตร
และ
88
70 79.55 90
56 62.22 87
58 66.67 36
23 63.89 36
19 52.78 32
23 71.88
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 88
67 76.14 90
50 55.56 87
53 60.92 36
30 83.33 36
27 75.00 32
26 81.25
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 88
57 64.77 90
43 47.78 87
48 55.17 36
27 75.00 36
27 75.00 32
25 78.13
สุขศึกษาและ
88
83 94.32 90
65 72.22 87
66 75.86 36
29 80.56 36
33 91.67 32
24 75.00
พลศึกษา
ศิลปะ
88
85 96.59 90
86 95.56 87
66 75.86 36
30 83.33 36
36 100.00 32
32 100.00
การงานอาชีพ 88
68 77.27 90
63 70.00 87
64 73.56 36
29 80.56 36
31 86.11 32
32 100.00
ภาษาตาง
88
39 44.32 90
33 36.67 87
33 37.93 36
12 33.33 36
12 33.33 32
11 34.38
ประเทศ

Page 29 of 60

2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 87

จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ
ผลตาง รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียน ระดับประเทศป
คะแนนเฉลี่ย เฉลีย่ ป 63 เทียบ การเทียบกับ
เขาสอบ
2563
ป 62
รอยละ 3
2561 2562 2563 (ป 63 - 62)

สมรรถนะ
ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

0

47.46

55.04 49.77 0.00

-49.77

-100.00

ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

0

40.47

36.72 48.71 0.00

-48.71

-100.00

ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning)

0

-

50.16 0.00 0.00

0.00

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานการณ Covid-19
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 88

คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียนเขา
เฉลี่ย (ป 63 ดานการอาน
ประเทศป 2563
สอบ
62)
2561 2562 2563

รอยละของคะแนน
เฉลี่ย ป 63 เทียบป
62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

อานรูเรื่อง

86

71.86

71.50 72.13 67.97

-4.16

-5.77

ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง

86

74.14

67.26 76.71 76.18

-0.53

-0.69

ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 32

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 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

-

-

-

-

-

-

วิชา

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2561 2562 2563

ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย (ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1
A1 A2 B1
B2
C1 C2

ป.1

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

32

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

บานวิทยาศาสตรนอย

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ชวยเหลือผูดอยโอกาส

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

DARE. ตานยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

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

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ดีมาก

รับรอง

ดี

รับรอง

ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
- ชมรมผูบริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 213

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

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

90.00

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

165

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

196

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

203

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก
เลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม
และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

202

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

90.00

199

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

207

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

191

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผูอื่น

√

-

193

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

211

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

199

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

203

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

196

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

200

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

195

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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192

90.00

196

90.14

ยอด
เยี่ยม

93.43

ยอด
เยี่ยม

92.02

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง

√

-

193

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

203

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

190

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

196

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

194

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

199

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

90.00

193

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

190

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคําตอบ

√

-

191

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

195

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่อง งาย ๆ ได

√

-

185

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

201

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

193

สรุปผลการประเมิน

90.61

ยอด
เยี่ยม

91.55

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 จุดเนน
- เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีนํ้าหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถใชกลามเนื้อใหญ
กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน เหมาะสมกับสุขภาพและวัย มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมีสุขนิสัยการ
รักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
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- ดานอารมณ จิตใจเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข มีความอารมณที่ดีตอตนเอง รักการออกกําลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสนใจ ใฝรู มั่นใจในตนเอง และกลาแสดงออก และมีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย
- ดานสังคมเด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่
ตนเองนับถือ เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและของชั้นเรียนรูจัก แบงปน และชวยเหลือผูอื่นตามโอกาส
- ดานสติปญญาเด็กปฐมวัยสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู มี
ทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

1.2 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา
เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดังนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้

1. จัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชนครบ 5 หมู
2. จัดอาหารเสริม(นม)
3. จัดกิจกรรมยามเชา ใหนักเรียนออกกําลังกายกอนเขาเรียนหนาเสาธง
4. จัดกิจกรรมกลางแจง กีฬาตางๆ และมีการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
5. โครงการการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย
6. จัดกิจกรรมวายนํ้า
7. โครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดนักเรียน (ซึ่งปนี้งดจัดเนื่องจากสถานการณ Covid-19)
เพื่อใหมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจควบคุม แสดงออกทางอารมณได ดังนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะตามแผนการจัดประสบการณเรียนรู
2. การแสดงของนักเรียนในวันสําคัญตางๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้น
3. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนศิลปะอยางมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
4. จัดใหมีมุมศิลปะในหองเรียน
5. จัดการเรียนดนตรี Keyboard และรองเพลง
เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยทุกเชาในหองเรียน
2. กิจกรรมทําสมาธิกอนเขาเรียน
3. กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา โดยเนนการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน (ซึ่งปนี้งด
จัดเนื่องจากสถานการณ Covid-19)
4. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
5. โครงการสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมเด็กปฐมวัย
6. กิจกรรมปลูกจิตสํานึกโดยเขารวมสวดมนตกอนนอน
7. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
8. จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ, กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
9. กิจกรรมบัณฑิตนอย
10. กิจกรรมวันไหวครู
11. อบรมนักเรียนหนาเสาธง
นอกจากนี้โรงเรียนยังไดปลูกฝงใหเด็กมีมารยาทที่เรียบรอย ทั้งการพูดจา การรับประทานอาหาร การไหว และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย โดยจัดการเรียนการ
สอนใหมีมารยาท และวัฒนธรรมไทย
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เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาคามรูได โรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมสรางสรรค เชน การวาดภาพระบายสี การปน การพับ การตัด การฉีกปะ การพิมพ ภาพการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุ
2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เชน การทําทาประกอบเพลงตามความสนใจ
3. กิจกรรมเสรี เชน เลนตามมุม มุมบล็อก มุมบาน มุมบทบาทสมมุติ
4. กิจกรรมเกมการศึกษา เชน การเลนเกมตางๆ เกมภาพตัดตอ และเกมจับคู
5. จัดปายนิเทศตามหนวยการเรียนรู
6. กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
7. โครงการพัฒนาการทางดานสติปญญาเด็กปฐมวัย
8. โครงการสงเสริมการจัดประสบการณเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกทักษะการสื่อสารทั้งในและนอกเวลาเรียนโดยจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหุนมือและเลาเรื่องราวตางๆ
รวมทั้งบอกความรูสึก ความตองการของตัวเอง การแนะนําตัวในหองเรียน จัดการเรียนการสอนโดยเนนแบบบูรณาการเชื่อมโยงวิชาตางๆ โดยมุงสงเสริมเด็กใหสนใจ
เรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรและมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค นักเรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอน และรวมแสดงความคิดเห็น
สรางผลงานตางๆ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม
เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

-

√

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย
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√

-

4.00

ดีเลิศ

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-

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

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

-

√

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

-

√

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล
การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

3.00

ดี

5.00

ยอด
เยี่ยม

4.50

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 จุดเนน
บุคลากรมีการพัฒนาตนในการทํางาน สามารถวางแผนและตัดสินใจในงานตางๆ ที่ตนรับผิดชอบ มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพที่ดีสงผลใหบุคลากรเกิด
ประสบการณ มีความรู ความชํานาญในการทํางานตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีเทคนิคดานการสอนทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

2.2 กระบวนการพัฒนา
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ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ และแบงงานเปนฝายตางๆทําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนในการทํางาน สามารถวางแผน และตัดสินใจ
ในงานตางๆ ที่ตนรับผิดชอบ เชน การจัดทําโครงการหรือกิจกรรม ทําใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพที่ดีสงผลใหบุคลากรเกิดประสบการณ มีความรู ความชํานาญ
ในการทํางานตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง ผูบริหารตระหนักในความสําคัญของการจัดการศึกษาใหทันสมัยสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาจึง
ไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาดานความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง โดยไดจัดการอบรม/สัมมนา สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนากับหนวยงาน
อื่นที่จัดขึ้น เชน จัดอบรมการสืบเสาะหาความรูปฐมวัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดจัดระบบบริหารงาน และการใหบริการ โดยจัดทําเอกสารแผนพับขาวสารเพื่อ
ประชาสัมพันธขาวสารภายในโรงเรียน จัดทําขอมูลพื้นฐาน และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผูที่มาติดตอหรือสอบถามไดรับความสะดวก และทันตอความตองการ
โดยโรงเรียนไดจัดโครงการตางๆ ดังนี้

1. โครงการประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน
2. โครงการประเมินภายใน
3. โครงการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในภายโรงเรียน
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและบริการ
6. โครงการนิเทศภายใน
7. โครงการสรรหาและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น
8. โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 7

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

85.00

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

7

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

5

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

7

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

85.00

7

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

7

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

7

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

6

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

90.00

7

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

7

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ
การดูแลตนไม เปนตน

√

-

6

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย
สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

7

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
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6

√

-

90.00

6
6

85.71

ดีเลิศ

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

85.71

ดีเลิศ

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี
สวนรวม

√

-

7

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

5

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

6

สรุปผลการประเมิน

92.86

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

2.1 จุดเนน
ครูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงครูมีการผลิต
สื่อการสอน และมีแหลงเรียนรู ใหผูเรียนไดคนควา ฝกกระบวนการทํางาน กระบวนการเรียนรู และไดพัฒนาทักษะการเรียนรู รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน
แบบสรางองคความรูใหกับผูเรียน และยังมีการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย

2.2 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดจัดครูที่มีความรูความเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู
เรียน และสนองความตองการของเด็ก แตละคน ใชเทคนิคการสอนใหมเพื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดสงครูศึกษาดูงานนอกสถานที่
อยางสมํ่าเสมอ (ซึ่งปนี้งด เพราะสถานการณ Covid-19) และทางโรงเรียนยังสนับสนุน และสงเสริมใหครูระดับปฐมวัยเขารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น มีความรู ความสามารถ มีความเขาใจถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม และประสบการณ
ที่สอดคลองกับพัฒนาของเด็กตามวัย และสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานอยางเหมาะสม
โรงเรียนจึงจัดโครงการขึ้นดังนี้

1. จัดทําโครงการทัศนศึกษา และศึกษาแหลงเรียนรู
2. จัดทําโครงการสงเสริมการประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
3. จัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตย
4. โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. โครงการนักวิทยาศาสตรนอย
6. โครงการการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย
7. โครงการพัฒนาการทางดานสติปญญาเด็กปฐมวัย
8. โครงการสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมเด็กปฐมวัย
9. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจหนูนอยวัยใส
10. โครงการสงเสริมการจัดประสบการณเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนครบทุกดานอยางเหมาะสมตามวัย และสอดคลองกับสภาพจริง
ของการเรียนรู โดยใหครูประเมินผลการการเรียนการสอนตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการของผูเรียน ประเมินพัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคล พัฒนาวิธีการที่
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หลากหลายในการประเมินผูเรียน และนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหดีขึ้น และพัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม มุงเนนใหครูไดพัฒนาการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองตามสภาพจริง และสามารถนพความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 369

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

85.00

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

336

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

320

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

330

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

323

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา

85.00

326

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

347

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

326

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

304

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

85.00

331

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทํางานเปนทีม

√

-

340

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

321

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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327

85.00
√

-

343
339

88.62

ดีเลิศ

88.35

ดีเลิศ

89.70

ดีเลิศ

92.95

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

347
85.00

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

325

88.08

ดีเลิศ

94.31

ยอด
เยี่ยม

96.75

ยอด
เยี่ยม

95.39

ยอด
เยี่ยม

96.21

ยอด
เยี่ยม

91.33

ยอด
เยี่ยม

325
90.00

348

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

343

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

352

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

90.00

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

354

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย
ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

360

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

90.00

352

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

343

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

360

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

90.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ
สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

Page 46 of 60

357

355
90.00

√

-

355

337
338

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

ประเด็นพิจารณา

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
สรุปผลการประเมิน

√

-

336
92.17

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1.1 จุดเนน
สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหลงเรียนรู
ภายในไดอยางเหมาะสม
นักเรียนอานได เขียนคลอง นักเรียนทุกคนมีความสามารถดานคิดคํานวณ เนื่องจากมีการเรียนซอมเสริมเปนรายบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ มีการใชเทคโนโลยีทุก
ชั้น การใชสื่อการเรียนการสอน มีการประเมินครบทุกดานตามคุณภาพของผูเรียน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามไดตามหลักศาสนา พุทธนับถือพุทธ คริสตนับถือคริสต อิสลามนับถืออิสลาม ใชหลักการอยูรวมกันดวยความรัก และ นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน ผูเรียนมีสุขจิตที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงยาเสพติด ผูเรียนรวมกันอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
ชวยทําความสะอาดบริเวณ โรงเรียน และชุมชน เปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

1.2 กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุมสาระ มีการนํา
หลักสูตรเขาสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นและผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียน
ทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผูเรียนทุกป โดยมีกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมผูเรียนดวยวิธี
การที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีสื่อการสอนที่พรอมสําหรับการสงเสริมผูเรียนทุกระดับชั้น พัฒนาครู ทุกคนใหมีความสามารถในการนํา
เทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด คอมพิวเตอร เปนตน
ครูมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งจะมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาผู
เรียน การรายงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ป อยางเชน โครงการแขงขันวิชาการของชมรมผูบริหารฯ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โครงการโรงเรียนสงเสริมการอาน โครงการเหลานี้จะมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมผูเรียน
ทั้งดานการอาน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมรักการอาน การคนควาดวยตนเองและสงเสริม
ใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใช กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมโครงงานกิจกรรมวันภาษาไทย นอกจากนี้แลวโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงไดจัด
ครูชาวตางชาติ ซึ่งเปนเจาของภาษา ซึ่งจะมีกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันสําคัญ เชน วัน Christmas, valentine’s day เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
โครงการที่ฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา เชน โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนที่จะมีกิจกรรมการทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวรและรายงานหนาเสาธง มีกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน จัดตั้งคณะ
กรรมการนักเรียน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม Activity กายบริหาร รวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูที่จะสงเสริมผูเรียนทางดานทักษะ เชน การบู
รณาการการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน กิจกรรมเพาะพันธุมะมวง สหกรณรานคาโรงเรียน โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการเอง
และชมรมจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวันสําคัญทางศาสนา เชน แหเทียนพรรษา เวียนเทียน ทําบุญ กิจกรรมไหวครู วันแมแหงชาติ
วันลอยกระทง กิจกรรมภาคเชา ทักทาย/ไหวกันทุกวัน สวดมนต กิจกรรมออกกําลังกาย โครงการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เชน กิจกรรมตรวจ
ความสะอาดรางกาย อาหารเสริมนม กิจกรรมเสียงตามสาย ตานยาเสพติด กิจกรรมครู DARE. เปนตน
นอกจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในหองเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมสงเสริมความรูโดยบูรณาการทุก
สาระการเรียนรู เชน การสนทนากอนเริ่มเรียนทองอาขยาน ฝกใหนักเรียนไดอานทุกวันทั้งอานเดี่ยว อานพรอมกันและฝกอานตามครู โดยชี้ตามคําอาน ใหเขียนตาม
คําบอกของครูและฝกเขียนคําในบทเรียนฝกสะกดคํา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอานคําพื้นฐาน แบบฝกหัดคิดเลขเร็ว เกมคณิตศาสตร คณิตคิดในใจ เรียน
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บูรณาการทุกกลุมสาระ มีกิจกรรมการรายงาน การนําเสนอผลงาน เชน การจัดปายนิเทศ การอภิปรายผล การทําบัตรอวยพรในวันสําคัญ เชน วันแม การเขียนยอ
ความ การเขียนเรียงความ การเลาขาว สรุปผล และนําเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตรทั้งเปนกลุมและนําเสนอรายบุคคล โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียน โดยเปนกิจกรรมบูรณาการนอกหองเรียน เชน กิจกรรมภาษาอังกฤษ Activity ชวงบายทุกวันจันทร กิจกรรมภาษาไทยวันละ
คํากิจกรรมทักทาย สนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยในตอนเชา ทองสูตรคูณทุกวัน กิจกรรมการสอนซอมเสริมทั้งในและนอกเวลาเรียน ใหผูเรียนไดมีการฝกทํา
ขอสอบมาตรฐานกลาง จัดทําแผนผังความคิดสําหรับสรุปบทเรียน นอกจากนี้แลวโรงเรียนยังมีกิจกรรมดานการแนะแนวและศึกษาตอ โดยจัดกิจกรรมการแนะแนว
นักเรียนตามความสนใจ ความถนัด เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาไดคนควา สอบถามจากวิทยาทองถิ่นในชุมชน และโรงเรียนยังจัด
บรรยากาศสงเสริมการเรียนรูดวยการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน กิจกรรม การซื้อ-ขายสินคา ในสหกรณ การใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร
ชวยสอน สื่อการสอนจากอินเทอรเน็ต มีหองคอมพิวเตอร เพื่อสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต สงเสริมใหผูเรียนไดมีการนําเสนองานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มี
เครื่องฉายภาพ และเครื่องเสียงทุกหองเรียน รวมไปถึงการใชกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ ยังมีกิจกรรมตลอดจนมีการสงเสริมกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพของผูเรียนอีก เชน
การสอบแขงขันทางวิชาการตางๆ การประสานงานระหวางโรงเรียน ชุมชน วัดและในหนวยงานสถานศึกษา เชน กิจกรรมโคเออร กิจกรรมลูกเสือ ชมรม ชุมนุม ผู
บําเพ็ญประโยชน ปลูกตนไม ดูแลตนไมในโรงเรียนรักษาความสะอาด ในโรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนมีการเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมนั่งสมาธิชวงพักกลาง
วัน กิจกรรมสวดมนต การแตงกายดวยผาไทย การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียนแลวนั้น เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนมากขึ้นและเพื่อที่ผูเรียนจะไดมีความพรอมและมีพื้นฐานในการเรียนในระดับตอไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

-

√

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

-

√

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.00

ดีเลิศ

4.00

ดีเลิศ

4.00

ดีเลิศ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

-

√

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

4.50 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.1 จุดเนน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียน
รูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนไดมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง และชมรมผูบริหารฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

1.2 กระบวนการพัฒนา
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โรงเรียนมีการใชกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการของความรวมมือจากทุกฝาย โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน นักเรียนและใชขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร เชน ขอมูลจาก SAR มีการสํารวจเด็กในพื้นที่ มีการติดตามนักเรียน เพื่อใชเปนขอมูล
วางแผนรวมกันในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนครบทุกกลุมเปาหมาย ไดแก พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู สงเสริมอัตลักษณ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม จัดโอกาสการศึกษาให
ทั่วถึงและใหทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่ยากจน และดอยโอกาส เพื่อใหนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลมีกิจกรรมไดแก กิจกรรมจัดทําแผนบริหารงาน กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหใฝรู เชน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการแขงขันและประกวด ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม
บริหารงานบุคลากร โครงการพัฒนาครู ใหครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความตองการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง สงเสริม
การทํางานโดยออกคําสั่งใหปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคนกิจกรรมการบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน สัญญาณ ไวไฟ ครอบคลุมพื้นที่ทุกคนสามารถใชและเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก มีอาหาร และสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน รับการตรวจสอบจากตนสังกัด รายงานการตรวจสอบภายใน มีการตรวจรับการประเมิน นิเทศ กํากับ ติดตาม จาก
ศึกษานิเทศกจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และจากสํานักงานสาธารณสุข บางเดื่อ และผูปกครองนักเรียน และใหผูมีสวนไดเสียรับทราบทั่วกัน โดย
โรงเรียนไดจัดโครงการตางๆ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาครู
2. โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษา
3. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
4. โครงการศึกษาดูงาน
5. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 16

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 85.00
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

√

-

14

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

15

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

13

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ
รู และนําเสนอผลงาน

√

-

16

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

√

-

14

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

90.00

16

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

16

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

15

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

16

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

90.00

16

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง
บวก

√

-

16

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

16

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน
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14

85.00

14

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

14

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

12

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

13

87.50

ดีเลิศ

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

87.50

ดีเลิศ

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

ประเด็นพิจารณา

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

15
85.00

14

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรู

√

-

13

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
รูของตนเอง

√

-

14

สรุปผลการประเมิน

87.50

ดีเลิศ

92.50 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.1 จุดเนน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด
ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่องนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และมีผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน

1.2 กระบวนการ
สถานศึกษาไดทําโครงการพัฒนาครู และบุคลากร สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ เชน การสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2
ครั้ง และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มอบหมายใหครูไดจัดทําหนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู โดย
ยึดผูเรียนสําคัญเนนการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่สอดคลองกับขอมูลผู
เรียนรายบุคคลที่นักเรียนและครูไดรวมกันจัดทํา จัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียน สงเสริมความสนใจและความถนัดมี เชน กีฬา และปลูกมะมวง สงเสริมใหมีเวทีการ
แขงขัน เชน ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี รองเพลง อานทํานองเสนาะ แขงขันทางวิชาการของชมรมผูบริหารฯ กิจกรรมกลุม กิจกรรมวันสําคัญ เชน วัน
ภาษาไทย วันสุนทรภู สัปดาหวิทยาศาสตร วันคริสตมาส วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญชาติ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คนควาหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตทั้งในหองคอมพิวเตอร เชน การนําเสนอผลงาน การทํารายงาน โครงการพัฒนารักษสิ่งแวดลอม โครงการความสัมพันธชุมชน โครงการโรงเรียนสงเสริม
ประชาธิปไตย เชน กิจกรรมทําความสะอาดในหองเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมสาธารณประโยชน เชน ทําความสะอาดถนน การรณรงคยาเสพติด
ไขเลือดออก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอนุรักษวัฒธรรมไทย เปนตน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดสงเสริมการเรียนโดยใหนักเรียนไดรวม
กิจกรรม เชน การจัดทําเรื่องการกําจัดขยะ การจัดทํารายงานกลุม โรงเรียนเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การประชุม
สอบถามความคิดเห็นในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะใหกับโรงเรียนรวมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝาย สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เชน ชวยจัดหาอุปกรณและ
สื่อการสอน ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน
ในการตรวจสอบและวัดผลและประเมินผลความรูความเขาใจทางโรงเรียนมีการจัดทําระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผลการเรียนรูรายสาระระดับสถาน
ศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค กําหนดใหมีการวัดประเมินผล
ปลายภาค แบงสัดสวนคะแนนตามความเหมาะสมของสาระการเรียนรู จัดทําแบบบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดสวนคะแนน กําหนดวิธีการประเมินผลใหสอดคลอง
กับแผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนรู จัดหาเครื่องมือการประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการประเมิน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งที่เปนการ
สอบ ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงาน และกิจกรรมตาง ๆ โดยไดแจงผลการประเมินใหนักเรียน ผูปกครองไดทราบทั้งในบันทึกในงาน และใบงาน การตรวจ
งาน การบาน และผลงานนักเรียนแลวแจงผลงาน และเสนอแนะใหนักเรียน ไดแก ไขปรับปรุงทั้งทางแบบ ปพ.ตางๆ ประชาสัมพันธหนาเสาธง ที่ประชุม เอกสาร
แผนพับ ไลนกลุมของหองเรียน เปนตน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ดีเลิศ

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเลน และออกกําลังกายไดดี มีการทรงตัวไดดี เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว สามารถใชกลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็กในการ
หยิบจับรับโยนไดดี รูจักดูแลรักษาความสะอาดรางกาย และหลีกเลี่ยงการกระทํานําไปสูการบาดเจ็บได มีความชื่นชอบ และเขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหว รูจักรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขอตกลงของหอง และสถานศึกษาไดดี มีความใฝรู และเรียนรูดวยตนเองสมวัย สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย และ
สื่อสารโตตอบกับผูอยูไดเปนเรื่องเปนราวทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาเขียน มีความรูพื้นฐานตามวัย ตามพัฒนาการ และความรูพื้นฐานสมวัย พรอมที่จะศึกษาตอ
ในขั้นตอไป
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดน ที่
สงผลสะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษา คือ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม และดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาแกปญหาการปองกัน
เด็กจากสิ่งเสพติด คือ โครงการกีฬาตานยาเสพติด และโครงการบานวิทยาศาสตรนอย เพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และผูบริหารมีความสามารถดาน
การบริหารดานงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดสนับสนุนใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมีสวนรวมในการ
บริหารโดยใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาเสมอ และมีการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอื้อตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และสถาน
ศึกษาไดจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา เรียนรูภาษา ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูเนนเด็กเปนสําคัญ มีการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา มีการสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็ก และครอบครัว การสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก
มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตอบสนองกับความตองการของเด็ก จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของ
เด็ก จัดใหมีบรรยากาศที่อบอุน และปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมประจําวันที่ยืดหยุนสอดคลองกับความสามารถ และธรรมชาติของเด็ก มีการใชเครื่องมือการประเมิน
ที่หลากหลาย บันทึกผลอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองรวมพัฒนาความกาวหนาของเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี มีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รุจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัยจากปญหาทางเพศ ยา
เสพติด และสิ่งมอมเมา มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ เปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งภายในและนอกสถานศึกษาโดยผาน
กระบวนการคิด วางแผน กําหนดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน รูจักคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารเทศ ไดเรียนรูผานประสบการณตรง
สื่อสารตอกันดวย “ความรักชนะทุกสิ่ง” ทํางานรวมกันดวยความสามัคคีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความสามารถดาน การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค จากการดู การฟง การลงมือปฏิบัติ อยางเปนระบบและสามารถปรับตัวเขากับสังคมได
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดน ที่
สงผลสะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษา คือ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม และดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาแกปญหาการปองกัน
เด็กจากสิ่งเสพติด คือ โครงการ D.A.R.E. การปองกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน และผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มีการวางแผน แตงตั้ง มอบหมายงาน และดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูทุกคนไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู นิเทศการจัดการเรียนรูของครูทุกคนอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินการ
ประเมินวิเคราะหคุณภาพแบทดสอบของครูทุกคน ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคลแลวนํา
ขอมูลที่ไดไปออกแบบการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อตางๆ มาประยุกตใชเพื่อการเรียนรู ประเมินความ
กาวหนาของผูเรียนโดยครูและผูเรียนเอง นําผลการประเมินไปวางแผนการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ครูนําผลการประเมินไปศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. จุดควรพัฒนา
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ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาเด็กควรใหมีพัฒนาการครบทุกดานตามวัย และจัดโครงการสงเสริม ไดพัฒนาสถานศึกษาควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กที่แปลกใหม
เชน เพิ่มเทคนิคการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เปนตน ใหมีความตอเนื่อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเชื่อมตอกับหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงตอขอมูลความพรอมของเด็กใหกับสถานศึกษาแหงใหม หรือในระดับ
ชั้นสูงขึ้น และควรจัดใหมีจํานวนครูใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการจัดสถานศึกษาที่พักรอ และมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ควรจัดใหมีแผนเฝาระวัง และ
วิเคราะหความเสี่ยง เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูบางคนควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนําผลจากการประเมินไปพัฒนาเด็กใหถูกตองตามหลักวิชาการ และตรงตามกรอบการพัฒนาการตามวัย โดยเฉพาะ
การนําผลประเมินมาพัฒนาเด็กดานสติปญญา
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรู 1.มาตรฐาน ค 1.2 และ 2.มาตรฐาน ค 2.1 และกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู 1.มาตรฐาน ว 2.2 2.บูรณาการ และ 3.มาตรฐาน ว 3.2
กระบวนการบริหารและการจัดการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาควรมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในการบริหารงานดานตางๆ เชน ดานวิชาการ, ดานสัมพันธชุมชน และอื่นๆ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนรูดวยการใชแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษาใหบอยครั้งขึ้น เชน การเรียนในสวน ในหองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร และใหผู
เรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในทุกสาระการเรียนรู การประยุกตใชกับชีวิตจริง เชน ศิลปะกับการแตงกาย กับการใชภาษาในการพูด (Conversation) จัดกิจกรรมเสริมให
ผูเรียนไดใชจริงโดยการเปนมัคคุเทศกนอยในสถานที่สําคัญตางๆ ของจังหวัดปทุมธานี และครูควรนําผลของการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถชวยเหลือแกไข หรือสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนมาดําเนินการวิจัยอยางเต็มรูปแบบเพื่อนําผลของการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพ
5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย
1. ดานรางกาย จัดกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนารางกายอยางเต็มความสามารถใหฝกปฏิบัติจริง โดยครูคอยดูแลใหคําแนะนํา มีการบันทึกขอมูล
พัฒนาการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
2. ดานอารมณ จิตใจ จัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด ใหทุกคนมีสวนรวม เกิดอารมณสุนทรียในดาน
ศิลปะ และการเคลื่อนไหว
3. ดานสังคม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เปนนักประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และเคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่น เปนคนดีของสังคมสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
4. ดานสติปญญา ครูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหเด็กไดฝกคิด พรอมทั้งเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ใช
สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายมาชวยพัฒนาดานสติปญญาของเด็ก
5. พัฒนาการศึกษาปฐมวัยใหใชเทคโนโลยี และวิธีการใหม ๆ มาสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเต็มรูปแบบ และฝกฝนเด็กปฐมวัยใหใช
คอมพิวเตอรอยางงาย ๆ
6. จัดใหครูเขารับการอบรมการผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนปฐมวัย พรอมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคลองตามสภาพจริง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น
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2. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสิน
ใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล
3. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเอง และการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมา
ใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
4. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
5. พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง
ๆ
6. พัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในทอง
ถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
7. พัฒนาใหนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
8. มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
9. พัฒนาครูผูสอนใหเปนครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ
10. การใชแผนจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางจริงจัง
11. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสรางองคความรู และมีการวิจัยอยางตอเนื่อง
12. มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. ความตองการชวยเหลือ
- งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
จาระไน พงษศิริพัฒน ผูอํานวยการ
สมสมัคร พงษศิริพัฒน เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมาย)

มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
อาเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถงึ เป้าหมาย คือ
มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability)
โรงเรียนพระแม่มารีอปุ ถัมภ์ ได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ขึ้นตามกรอบกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่ง
จะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คณะผู้จัดทา
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1
1. คาอธิบายของมาตรฐานการศึกษาระดับเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
3. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ภาคผนวก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
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สวนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมิน
ได้จริง กระชับ และจํานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้
เกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหนวยงาน
ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ชาติ และข้อกําหนดในกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ
ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2563 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
1. คําอธิบายของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครู และ
บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเป็
นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
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2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
- ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
- ระดับดีเลิศ ร้อยละ 80.00 – 89.99
- ระดับดี ร้อยละ 70.00 – 79.99
- ระดับปานกลาง รอยละ 60.00 – 69.99
- ระดับกําลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00
3. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กมี
นํา้หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและ ผู้อื่น มีจิตสํานึก และค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
เป็นต้น เล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย่ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคําตอบ อ่าน
นิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
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การใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปานกลาง

ดี
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญายังไม่บรรลุตามเป้า
หมายที่สถานศึกษากําหนด
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญายังไม่บรรลุตามเป้า
หมายที่สถานศึกษากําหนด
- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด
- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน
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2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
มี ทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ ครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ ร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู
สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษา กําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ตนสังกัด
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี

ประเด็นพิจารณา
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบริบทของท้องถิ่น
- มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิ่น
- มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
- หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
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- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประ
สบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้�องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประ
สบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประ
สบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อ เนื่ อง มีการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนรวม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูจัดประสบการณ์ใหเด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
จัดทําแผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มงุั� เน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ
ตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทํา และสร้างองค์ความรู้้ด้วยตนเอง
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาคําตอบ เป็นต้น
3.4 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ ง และนํ า ผลการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช่
แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนําผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา

ปานกลาง

ประเด็นพิจารณา
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ไม่สมดุล
- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาอย่างสมดุล
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- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการความสนใจ
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็น รายบุคคล
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่า งสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และ
ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในหองเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูโดยเด็กมี
สวนรวม ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
- จัดประสบการณที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และ
ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี
ส่วนร่วม ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ให้ ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดย
นําผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี้
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ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ 80.00 – 89.99)

ระดับดี
(ร้อยละ 70.00 – 79.99)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ระดับกําลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00)

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และ สติ
ปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถาน
ศึกษา กําหนด มี
ความพร้อมในการ
ศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
- มีการจัดประสบ
การณ์การ เรียนรู้
ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เสริมในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็น
ระบบ
- มีส่วนร่วมของ
พ่อแม่ ครอบครัว
ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริม
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- มีการประเมิน และ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
อยูในระดับดีเลิศ
- มีพัฒนาการด้านร่าง
กาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และ สติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
- มีการจัดประสบการณ์
การ เรียนรู้ตามหลักสูตร
และมี แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เสริม
ในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
อยู่ในระดับดี
- มีพัฒนาการด้านร่าง
กาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติ ปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กําหนด

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
อยู่ในระดับปานกลาง มีพัฒนาการด้านร่าง กาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญายังไม่
บรรลุตาม เป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด
- มีการจัดประสบการณ์
การ เรียนรู้ตามหลักสูตร
และมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็กที่ยัง ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
อยู่ในระดับกําลังพัฒนา
- มีพัฒนาการด้านร่าง
กาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญายัง
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
อยูในระดับดีเลิศ
- การประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และ

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
อยู่ในระดับดี
- หลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุน่ สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของ

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
อยู่ในระดับปานกลาง
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของ

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
อยู่ในระดับกําลังพัฒนา
- มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ไม่ยืดหยุน่ ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
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ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ 80.00 – 89.99)

ระดับดี
(ร้อยละ 70.00 – 79.99)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ระดับกําลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00)

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอ
และ เหมาะสมกับชั้น
เรียน
- มีการส่งเสริมให้ครู
มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
- ให้มีชุมชนการเรียน
รู้ จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย และมี
สื่อ เพื่อการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ และ
หลากหลาย
- ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา
- มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่
เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง มีการชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติ
งานส่งผลคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา

บริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์
- จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีสื่อเพื่อ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
การชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา

ท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพเด็ก
- จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีสื่อเพื่อ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
- มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

ท้องถิ่น
- มีระบบบริหารคุณภาพ
แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย

บริบทของท้องถิ่น
มีระบบบริหารคุณภาพ
แ ต่ ไ ม่ ส่งผลต่อการพัฒ
นาคุณภาพเด็กปฐมวัย
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ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ 80.00 – 89.99)

ระดับดี
(ร้อยละ 70.00 – 79.99)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ระดับกําลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00)

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ และ
ครอบครัว ชุมชน
และ ผู้เกี่ยวข้อง
และเป็นแบบอย่างที่
ดี สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ ลง
มือทํา และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้โดยเด็ก
มีส่วนร่วม ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
อยู่ในระดับดีเลิศ
- จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ โดย
ความร่วมมือของพ่อแม่
และครอบครัว ชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข
- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้อง
เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม นําผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
อยู่ในระดับดี
- จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ ของเด็ก
เป็นรายบุคคล
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรม
เรียนรู้ ลงมือทํา
- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้อง
เรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการ
เด็ก ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม นําผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง
- จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่าง สมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
อิสระตามความต้องการ
ความสนใจ

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคัญ
อยู่ในระดับกําลังพัฒนา
- จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ไม่สมดุล
- ไม่สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม
อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ
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- ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยผู้
ปกครอง และผู้
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
นําผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

- ครูประเมินพัฒนาการ
เด็ก ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยว
ข้อง มีส่วนร่วมนําผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
คําอธิบายรายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลตามตัวชี้วัด และหลักฐาน
มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
1.1 มีพัฒนาการด้าน เด็กมีน้ ําหนัก ส่วนสูง เด็กร้อยละ 90.00 มี
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาการด้านร่างกาย
นิสัยที่ดี และดูแลความ เคลื่อนไหวร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
ปลอดภัยของตนเองได้ คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี และ ดูแลความ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ปลอดภัยของตนเองได้
ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน และ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่ง
แวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลจากการชั่ง
น้ําหนัก วัดสวนสูง ของ
นักเรียน
-ข้อมูลจากการบันทึก
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพละศึกษา
-ขอมูลจากการตรวจ
สุขภาพของเด็ก
-ขอมูลจากการบันทึก
การสังเกตการ เคลื่อน
ไหวการทรงตัว การ
ประสานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อเล็ก และการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ประสานระหว่างมือกับ
ตาได้ตามวัย

หลักฐานตามตัวชี้วัด
- แบบบันทึกน้ ําหนัก
ส่วนสูง
- สรุปผลเกี่ยวกับ
พัฒนาด้านร่างกายของ
เด็ก
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพรายบุคคล
- แบบบันทึกการ
แปรงฟน
- แบบบันทึกการดื่มนม
- กิจกรรมกีฬาสีระดับ
ปฐมวัย
- งานตรวจสุขภาพ
- การดําเนินงาน
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
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มาตรฐาน / ประเด็น

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด

วิธีการได้มาของข้อมูล หลักฐานตามตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลการบันทึกการ
สังเกตการมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
-ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กใน
การหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยงต่อ โรค สิ่งเสพติด
และระวังภัย จาก
บุคคล สิ่งแวดลอม
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
ระดับ ยอดเยี่ยม

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง เด็กร้อยละ 90.00 มี
พัฒนาการด้านอารมณ์
อารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่ง จิตใจ ควบคุมและ
ใจ อดทนในการรอคอย แสดงออกทางอารมณ์
ยอมรับและพอใจใน
ได้
ความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น มีจิตสํานึกและ
ค่านิยมที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เคารพ สิทธิ รู้
หน้าที่รับผิดชอบ
อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากําหนด
ชื่นชม และมีความสุข
กับ ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
- ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กด้านอารมณ์และ
จิตใจ
- ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรี ศิลปะ
- ข้อมูลที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียน

หลักฐานตามตัวชี้วัด
- แบบสรุปผลการ
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กด้านอารมณ์และ
จิตใจ
- กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน –
วันคริสต์มาส
- เรียนดนตรี
- กิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
1.3 มีพัฒนาการด้าน เด็กช่วยเหลือตนเองใน เด็กร้อยละ 90.00 มี
พัฒนาการด้านสังคม
สังคม ช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติกิจวัตร
ช่วยเหลือตนเองและ
และเป็นสมาชิกที่ดีของ ประจําวัน มีวินัยใน
สังคม ระดับ ยอดเยี่ยม ตนเอง ประหยัดและ เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
พอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
ในและ นอกห้องเรียน
มีมารยาท ตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น
การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัวเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม
เป็นต้น เล่น และ
ทํางาน ร่วมกับผู้อื่นได้
แก้ไขข้อขัดแย่ง โดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
- ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตพฤติกรรม ของ
เด็กด้านสังคม/การช่วย
เหลือ ตนเอง/
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
- ข้อมูลจากแบบ
ประเมินพัฒนาการ
- ข้อมูลที่ได้จาก
แผนการจัด
ประสบการณ์
- ข้อมูลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
ระดับปฐมวัย

หลักฐานตามตัวชี้วัด
- สรุปผลการสังเกต
เกี่ยวกับ พัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็ก
- สรุปผลแบบประเมิน
พัฒนาการ
- สรุปผลการบันทึก
แผนการจัด
ประสบการณ์
- กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย
- กิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมทาย
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่ง เรียนรู้
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้
ระดับ ยอดเยี่ยม

เด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่อง ให้ผู้อื่น
เข้าใจตั้งคําถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย
และ พยายามค้นหา
คําตอบ อ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้ เหมาะสมกับวัย
มีความ สามารถในการ
คิดรวบยอด การ คิด
เชิงเหตุผลทางคณิต
ศาสตร์ และวิทยา
ศาสตร์ การคิดแก้
ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจ ในเรื่องง่าย ๆ
ได้ สร้างสรรค์ ผลงาน
ตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การ เคลื่อน
ไหวท่าทางการเล่น
อิสระ เป็นต้น และใช้
สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
เด็กร้อยละ 90.00 มี
พัฒนาการด้านสติ
ปัญญา สื่อสารได้มี
ทักษะการคิด พื้นฐาน
และแสวงหาความรูไ้ ด้

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
- ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตเด็ก
พฤติกรรมเด็กด้านการ
สื่อสาร
- ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน
- ข้อมูลจากแผนการจัด
ประสบการณ์
- ข้อมูลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
ระดับปฐมวัย

หลักฐานตามตัวชี้วัด
- สรุปผลการสังเกต
เด็กด้านการสื่อสาร สรุปผลแบบประเมิน
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
- แผนการจัดประสบ
การณ์
- สรุปผลโครงการแข่
งขันทักษะ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่ง เรียนรู้
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มาตรฐาน / ประเด็น

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น
ระดับยอดเยี่ยม

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่น
และ สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบ
การจัด ประสบการณ์ที่
เตรียมความ พร้อมและ
ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้
นการเรียนรู้ผ่านการเล่
นและ การลงมือปฏิบัติ
ตอบสนอง ความต้อง
การและความ
แตกต่างของเด็กปกติ
และ กลุม่ เป้าหมาย
เฉพาะ และ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
-สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่
นและ สอดคล้องกับ
หลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัยโดย
สถานศึกษาออกแบบ
การ จัดประสบการณ์ที่
เตรียม ความพร้อมโดย
ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมและ
สามารถ ตรวจสอบได้
ร้อยละ 85.00
- สถานศึกษามีแผนการ
จัด ประสบการณ์ที�เน้น
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการและความ
แตกต่าง ของเด็กปกติ
และ

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช
2560
-การทําแผนการจัด
ประสบการณ์

หลักฐานตามตัวชี้วัด
- หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ปฐมวัย โรงเรียน
พระแม่มารีอุปถัมภ์
พุทธศักราช 2560
- เอกสารสรุปผลการ
นําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
โรงเรียน พระแม่มารี
อุปถัมภ์
- เอกสารประเมินหลัง
การจัด ประสบการณ์
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษาจัดครูให
2.2 จัดครูให้เพียงพอ สถานศึกษาจัดครูให้
กับชั้นเรียน ระดับยอด เหมาะสม กับภารกิจ เหมาะสมกับภารกิจ
เยี่ยม
การเรียนการสอน หรือ การ เรียนการสอน ตรง
จัดครูที่จบการศึกษา
ตาม สาขาวิชาหรือจัด
ปฐมวัยหรือผานการ
ครูที่จบ การศึกษา
อบรม การศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่าน การ
ปฐมวัยอยางพอเพียง อบรมการศึกษา
กับชั้นเรียน
ปฐมวัยอยางพอเพียง
กับ ชั้นเรียน รอยละ
90.00

วิธีการไดมาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลจากวุฒิ
การศึกษาของครู
-เกียรติบัตรการอบรม/
สัมมนา
-คําสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติ
หน้าที่

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-เอกสารสรุปวุฒิ
การศึกษาของครู
-เอกสารสรุปการคําสั่ง
แต่งตั้งการ ปฏิบัติ
หน้าที่
-เอกสารสรุปการ
อบรม/สัมมนา ของครู
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
ระดับ ดีเลิศ

คําอธิบาย
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มี ความรู้ความ
สามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะ ในการจัด
ประสบการณ์และ การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ใช้ ประสบการณ์สําคัญ
ในการ ออกแบบการ
จัดกิจกรรม มีการ
สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นราย
บุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดี
กับเด็ก และ ครอบครัว

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
-ครูรอ้ ยละ 87.00 ได้
รับการพัฒนาให้มีความ
รู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา
มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการของ
เด็กใช้ประสบการณ์
สําคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม
-ครูรอ้ ยละ 87.00
มีการสังเกตและ
ประเมิน พัฒนาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคล
-ครูรอ้ ยละ 90.00
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลจากเกียรติบัตร
เข้ารับการอบรม/
สัมมนา
-สมุดปฏิบัติงานครู
-แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน
-บันทึกการเยี่ยมบาน

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-เอกสารสรุปการเข้ารับ
การอบรม / สัมมนา
-เอกสารสรุปการ
ปฏิบัติงานครู -เอกสาร
สรุปการประเมิน
พัฒนาการนักเรียน
เป็นรูปเล่ม
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
2.4 จัดสภาพ
แวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ ระดับ ดีเลิศ

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษาจัดสภาพ ครูและนักเรียนร้อยละ
แวดล้อม ภายในและ 85.00 มีความพึง
พอใจต่อ การจัดสภาพ
ภายนอกห้องเรียนที่
คํานึงถึงความปลอดภัย แวดล้อม ภายในและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียน ภายนอก ห้องเรียนที่
รู้เป็น รายบุคคลและ คํานึงความ ปลอดภัย
กลุม่ เล่นแบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิด การ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล
ร่วมใจ มีมุม
และกลุ่ม
ประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อ การ
เรียนรู้ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับ
เด็กมุด ลอด ปีนป่าย
สื่อเทคโนโลยี สื่อ เพื่อ
การสืบเสาะหาความรู้

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลจากสภาพจริง
สิ่งแวดล้อม ภายใน
บริเวณโรงเรียน
-สภาพจริง การจัด
บรรยากาศในชั้น เรียน
-ภาพถ่ายสถานแวด
ล้อมภายใน ห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-เอกสารสรุปภาพ
บรรยากาศการ จัด
สภาพแวดล้อมภาย
ใน ห้องเรียน และ
ภายนอกห้องเรียน
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มาตรฐาน / ประเด็น

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม

2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ สําหรับ
ครู ระดับ ยอดเยี่ยม

สถานศึกษาอํานวย
ความ สะดวก และให้
บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การ จัดประสบการณ์
และพัฒนาครู

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
ครูร้อยละ 90.00ได้รับ
การ อํานวยความ
สะดวกและ ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุและ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์แก่
นักเรียน

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-สัมภาษณ์ครูและผู้
เกี่ยวข้อง
-แผนการจัดประสบ
การณ์
-แบบบันทึกการใช้ห้อง
ปฏิบัติการ/ ห้องสมุด

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-บันทึกการสัมภาษณ์
-แผนการจัดประสบ
การณ์
-สรุปบันทึกการใช้ห้อง
ปฏิบัติการ และห้อง
สมุด
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มาตรฐาน / ประเด็น

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม ระดับ ยอด
เยี่ยม

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษากําหนด
-สถานศึกษามี
มาตรฐาน การศึกษา แผนพัฒนา การศึกษา
ของสถานศึกษาที่ สอด ที่ได้รับความ เห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
คล้องกับมาตรฐาน
สถานศึกษา และ
การศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ ที่
สามารถตรวจสอบได้
สถานศึกษา กําหนด
-มีการประเมินผลและ
จัดทํา แผนพัฒนา
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของ
ภายใน สถานศึกษา
สถานศึกษาที่สอดรับ ติดตามผลการ ดําเนิน
กับมาตรฐานที่
การอย่างน้อยปีละ 2
สถานศึกษากําหนด
ครั้ง
และดําเนินการตาม
-จัดทํารายงานผลการ
แผน มีการประเมินผล ประเมินตนเองประจําปี
และตรวจสอบ
นําผลการประเมินไป
คุณภาพภายใน
ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา ติดตามผล คุณภาพสถานศึกษา
การดําเนินงาน และ
โดย ผู้ปกครองและผู้
จัดทํารายงานผลการ เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมี
ประเมิน ตนเอง
ส่วนร่วม
ประจําปี นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนา คุณภาพ

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
--ข้อมูลจากหลักสูตร
สถานศึกษา
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน
-การนิเทศภายใน
สถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง
-รายงานการประเมิน
ตนเอง

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-หลักสูตรสถานศึกษา
-ปฏิทินปฏิบัติงาน
-ปฏิทินการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
-รายงานการตรวจ
ประเมินตนเอง SAR
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สถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยว
ข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้
หน่วยงาน ต้นสังกัด
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคั
ญ ระดับ ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ระดับ ดีเลิศ

ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็น รายบุคคล จัดทํา
แผนการจัด ประสบ
การณ์ จากการ
วิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้านทั้งด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม และ ด้าน
สติปัญญา ไม่มงุ่ เน้น
การพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
ครูร้อยละ 85.00
วิเคราะห์ ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล จัดทํา
แผนการจัด
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประ
สงค์ ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย
ด้าน อารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-แผนการจัดประสบ
การณ์
-แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการทั้ง
4 ด้าน
-ข้อมูลจากการสังเกต
และสัมภาษณ์เด็ก
-กิจกรรมกีฬาสีระดับ
ปฐมวัย
-กิจกรรมวันสําคัญ
-กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
-งานตรวจสุขภาพ

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-สรุปการตรวจแผนการ
จัดประสบการณ์
-สรุปผลการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
-สรุปข้อมูลจากการ
สังเกตและ สัมภาษณ์
เด็ก
-สรุปผลกิจกรรมกีฬาสี
ระดับ ปฐมวัย
-สรุปผลกิจกรรมวัน
สําคัญ
-สรุปผลกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
-สรุปผลงานตรวจ
สุขภาพ
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคั
ญ ระดับ
ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

3.2 สร้างโอกาสให้ เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข ระดับ ยอด
เยี่ยม

ครูจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยง กับประสบ
การณ์เดิมให้เด็กมี
โอกาสเลือกทํากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความ
ต้องการ ความ สนใจ
ความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของ เด็กเป็นราย
บุคคลหลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียน
รู้ที่หลากหลาย เด็กได้
เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ
กระทํา และสร้างองค์
ความร์ูด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
ครูร้อยละ 90.00 จัด
ประสบการณ์ที่
เชื่อมโยง กับประสบ
การณ์เดิมให้ เด็กมี
โอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอย่างอิสระ
ตาม ความต้องการ
ความสนใจ
ความสามารถ ตอบ
สนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็ก เป็นรายบุคคล
หลากหลาย รูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้
เลือก เล่นเรียนรู้ ลงมือ
กระทําและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
- การตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์
-การนิเทศการสอน
-ข้อมูลการบันทึกจาก
การสังเกตการเล่น
กิจกรรม 6 หลัก
-การเรียนดนตรี
-วันคริสต์มาส

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-สรุปผลการตรวจ
แผนการจัด ประสบ
การณ์
-สรุปผลการนิเทศการ
สอน
-สรุปผลการเล่น
กิจกรรม 6 หลัก
-สรุปผลจากการสังเกต
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคัญ
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
3.3 จัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที�
เหมาะสมกับวัย ระดับ
ยอดเยี่ยม

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
ครูจัดห้องเรียนให้
-ครูรอ้ ยละ 90.00 จัด
สะอาด อากาศถ่ายเท ห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดง อากาศถ่ายเท
ผลงานเด็ก พื้นที่
ปลอดภัย มี พื้นที่
สําหรับ มุมประสบ
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สําหรับมุม
การณ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ประสบการณ์และการ
ในการจัดสภาพแวด
จัด กิจกรรม โดยเด็ก
ล้อมในห้องเรียน เช่น มีส่วนร่วมในการจัด
ป้ายนิเทศการดูแล
สภาพแวดล้อมใน
ต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อ ห้องเรียน
และ เทคโนโลยีที่
-ครูร้อยละ 90.00 ใช้
เหมาะสมกับช่วง อายุ สื่อ และเทคโนโลยีที�
ระยะความสนใจและ เหมาะสมกับช่วงอายุ
วิถี การเรียนรู้ของเด็ก ระยะความสนใจและ
เช่น กล้อง ดิจิตอล
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก
คอมพิวเตอร์สําหรับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่น ที่กระตุ้นให้คิด
และหาคําตอบ เป็นต้น

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลแบบประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ
-จัดห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
-ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เหมาะสมกับ
วัย
-สื่อและอุปกรณ์

หลักฐานตามตัวชี้วัด
สรุปผลแบบประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ
-การสร้างบรรยากาศ
ใน ชั้นเรียน
-การจัดทําสื่อและ
อุปกรณ์
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มาตรฐาน / ประเด็น
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสําคัญ
ระดับ ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และนําผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก ระดับดีเลิศ

ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กจาก กิจกรรมและ
กิจวัตรประจําวัน ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไมใช
แบบทดสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้
ปกครอง และผู้เกี่ยว
ข้องมีส่วนร่วม และ นํา
ผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สถานศึกษากําหนด
- ครูร้อยละ 85.00
ประเมิน พัฒนาการเด็ก
จาก กิจกรรมและ
กิจวัตรประจําวันด้วย
เครื่องมือ และวิธีการที�
หลากหลาย
- ครูร้อยละ 85.00
วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน พัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
และนําผลการ ประเมิน
ที่ได้ไปพัฒนา คุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

วิธีการได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
-ข้อมูลแบบบันทึกหลัง
การจัดประสบการณ์
-การนิเทศการสอน
-การสังเกตและ
สัมภาษณ์
-ข้อมูลจากการบันทึก
รายงานผลการเรียนรู้
-การตรวจผลงาน
นักเรียน
-ประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก

หลักฐานตามตัวชี้วัด
-สรุปผลการตรวจ
แผนการจัด ประสบ
การณ์
-แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน
-แบบบันทึกรายงานผล
การเรียน
-ผลงานนักเรียน
-สรุปการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์
ที่ พร007 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
และกำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละมำตรฐำน
...............................................................................
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ระบุให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ กำหนดให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดต้องดำเนินกำร
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน และระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก ในส่ ว น
ของกำรประกัน คุณ ภำพภำยในนั้ น ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกัน คุณ ภำพภำยในระดับ กำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำน เรื่ อง กำหนดหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรประกันคุณ ภำพภำยในระดับกำรศึกษำ
ขั้น พื้นฐำน พ.ศ. 2554 ระบุ ให้ สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่ อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรี ย นพระแม่ ม ำรี อุ ป ถั ม ภ์ จ ะด ำเนิ น กำรจั ด ท ำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและจั ด ท ำค่ ำ เป้ ำ หมำย
ควำมสำเร็จของแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่ อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัด
ทำค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึ่ งมีห น้ำที่ ในกำรร่วมประชุม
ปรึ ก ษำหำรื อ และด ำเนิ น กำรจั ด ท ำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและจั ด ท ำค่ ำเป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จของแต่ ล ะ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสม ดังนี้
1. ดร.สมยศ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้รับใบอนุญำต
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจำระไน
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำน
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำงำนวิชำกำร
กรรมกำร
3. นำยสมสมัคร
4. นำงธนภรณ์
หงษ์ทอง
ผู้ช่วยฯบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวสุทัตตำ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยฯงำนงบประมำณ
กรรมกำร
6. นำงสำวปัณชญำ
สมใจ
ผู้ช่วยฯงำนบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
7. นำงสำววิภำวรรณ กล่ำช้ำง
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
8. นำงสำวพัชรียำ
บัวเผื่อน
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
9. นำงสำวปำริชำติ
ประนำมวงค์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
10. นำงสำวสุพรรณี
ผินมณี
หัวหน้ำกลุ่มฯสังคมศึกษำฯ
กรรมกำร
11. นำงอำนวยพร
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ศิลปะ
กรรมกำร
12. นำงสำวจริยำ
พำนทอง
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
กรรมกำร
13. นำยเปรมศักดิ์
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรงำน
กรรมกำร
14. นำงสำวรุ่งนภำ
ศิลปี
หัวหน้ำวิชำกำรปฐมวัย
กรรมกำร
แสงจันทร์
ฝ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอนุบำล
กรรมกำร
16. นำงกัลยำ
17. นำงสำววำรีรัตน์ ทนทำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2563

(นำงจำระไน พงษ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์

มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
อาเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นเป้าหมายสาคัญที�สุดที�ผู้
มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และ ปฏิบัติงานในหน้าที�ที�รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ
มาตรฐานที�สถานศึกษากาหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที�เกิดขึ�น (Accountability)
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน ขึ�น
ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบาย ปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2561
สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงานเพื�อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ�งจะทําให้เกิดความมั�นใจแก่ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ�งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
คณะผู้จัดทา
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. คาอธิบายของมาตรฐานการศึกษาระดับเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- มาตรฐานที� 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที� 3 การจัดประสบการณ์ที�เน้นเด็กเป็นสาคัญ
- เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
สวนที่ 3 ภาคผนวก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- คาสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

1
2
5
8
10

1

สวนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดวาต้องเป็นมาตรฐานที�สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมิน
ได้จริง กระชับ และจํานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที�ได้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั�งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื�นที�การศึกษา ระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั�น การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที�คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ชาติ และข้อกําหนดในกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ
ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที� 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที� 3 การจัดประสบการณที�เน้นเด็กเป็นสําคัญ
1. คํ า อธิ บ ายของมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
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4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
คําอธิบาย
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด คํานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ จิต
สังคม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคํานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คํานวณตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษา กําหนดในแต่ละระดับชั้น
2. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด จําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการทํางาน
เป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

3

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้น ฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่ สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี ค่านิยม
และจิตสํานึก ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมปิ ัญญาไทย
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา

ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ต่ํากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ํากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตาํ่ กว่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ํากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
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ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี เ ป็น ไปตามเป้ า หมายที่ ส ถานศึ กษา
กําหนด
- ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกาย และจิ ต สั ง คมเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
สถานศึกษากําหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
- ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี เ ป็น ไปตามเป้ า หมายที่ ส ถานศึ กษา
กําหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน
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ยอดเยี่ยม

- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี พ ร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทํางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนําไปใช้และเผยแพร่
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสั งคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี พ ร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทํางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
เป็นแบบอย่างได้
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กําหนด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คําอธิบาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเป้าหมายวิสัย ทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ใน
ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษา ดํ า เนิ น การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรให้ มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย วิสัย ทัศน์ และพันธกิจ ไว้ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุ ประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษา การนํ า แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุม่ เป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียน
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปานกลาง

-

ดี

-

ดีเลิศ

-

ประเด็นพิจารณา
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไม่ชัดเจน
มีร ะบบบริห ารจั ด การคุณภาพของสถานศึ ก ษาแต่ ไม่ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
เป้ า หมายวิสั ย ทัศน์ และพันธกิจที่ส ถานศึก ษากํา หนดชัด เจน สอดคล้ องกั บ
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มีเป้าหมายวิสัย ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่ว มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่าย
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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ยอดเยี่ยม

- มีเป้าหมายวิสัย ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่ว มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่าย มีการนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้
- ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คําอธิบาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นํา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสํา มารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นนตอนโดยใช้เครื่องมือ
และ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อ
นําไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปานกลาง

-

ดี

-

ประเด็นพิจารณา
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
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ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

- จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นนตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นําผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

2. เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ร้อยละ 90-100
ร้อยละ 80-89
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์
ที่ พร007 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
และกำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละมำตรฐำน
...............................................................................
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ระบุให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ กำหนดให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดต้องดำเนินกำร
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน และระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก ในส่ ว น
ของกำรประกัน คุณ ภำพภำยในนั้ น ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกัน คุณ ภำพภำยในระดับ กำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำน เรื่ อง กำหนดหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรประกันคุณ ภำพภำยในระดับกำรศึกษำ
ขั้น พื้นฐำน พ.ศ. 2554 ระบุ ให้ สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่ อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรี ย นพระแม่ ม ำรี อุ ป ถั ม ภ์ จ ะด ำเนิ น กำรจั ด ท ำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและจั ด ท ำค่ ำ เป้ ำ หมำย
ควำมสำเร็จของแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่ อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัด
ทำค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึ่ งมีห น้ำที่ ในกำรร่วมประชุม
ปรึ ก ษำหำรื อ และด ำเนิ น กำรจั ด ท ำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและจั ด ท ำค่ ำเป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จของแต่ ล ะ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสม ดังนี้
1. ดร.สมยศ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้รับใบอนุญำต
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจำระไน
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำน
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำงำนวิชำกำร
กรรมกำร
3. นำยสมสมัคร
4. นำงธนภรณ์
หงษ์ทอง
ผู้ช่วยฯบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวสุทัตตำ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยฯงำนงบประมำณ
กรรมกำร
6. นำงสำวปัณชญำ
สมใจ
ผู้ช่วยฯงำนบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
7. นำงสำววิภำวรรณ กล่ำช้ำง
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
8. นำงสำวพัชรียำ
บัวเผื่อน
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
9. นำงสำวปำริชำติ
ประนำมวงค์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
10. นำงสำวสุพรรณี
ผินมณี
หัวหน้ำกลุ่มฯสังคมศึกษำฯ
กรรมกำร
11. นำงอำนวยพร
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ศิลปะ
กรรมกำร
12. นำงสำวจริยำ
พำนทอง
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
กรรมกำร
13. นำยเปรมศักดิ์
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรงำน
กรรมกำร
14. นำงสำวรุ่งนภำ
ศิลปี
หัวหน้ำวิชำกำรปฐมวัย
กรรมกำร
แสงจันทร์
ฝ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอนุบำล
กรรมกำร
16. นำงกัลยำ
17. นำงสำววำรีรัตน์ ทนทำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2563

(นำงจำระไน พงษ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
เรื่อง กาหนนค่่าเปาาหนมายาามมาาราานการศกษาของสถานศกษา ระคับปามวัย และระคับการศกษาขั้นพื้นาาน
เพื่อการประกันุ่ณภาพภายในของสถานศกษา ปีการศกษา 2563
..................................................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกัน คุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลั กเกณฑ์และแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์มีคุณภาพและมาตรฐานจึงกาหนดค่าเป้าหมายการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

การกาหนนค่่าเปาาหนมายาามมาาราานการศกษาของสถานศกษา
เพื่อการประกันุ่ณภาพภายในของสถานศกษา ปีการศกษา 2563
เรื่อง กาหนนค่่าเปาาหนมายาามมาาราานการศกษาของสถานศกษา ระคับ ปามวัย
...........................................................................

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
มาาราานที่ 1 ุ่ณภาพของเค็ก
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.1 เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม
2.2 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
2.3 เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น
2.4 เด็กมีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
2.5 เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
2.6 เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน
2.7 เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 เด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.9 เด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 เด็กช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย ในตนเอง
3.2 เด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
3.4 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
3.5 เด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
3.6 เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการ
พิจารณา
ยอคเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
มาาราานที่ 1 ุ่ณภาพของเค็ก
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 เด็กตั้งคาถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
4.3 เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้
4.5 เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระ
4.6 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้
มาาราานที่ 2 กระบวนการบริหนารและจัคการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการ
พิจารณา
ยอคเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอคเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ ร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี และรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
มาาราานที่ 3 การจัคประสบการณ์ที่เน้นเค็กเป็นสา่ัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการ
พิจารณา
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอคเยี่ยม
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคาตอบ
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกษา

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการ
พิจารณา
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม

การกาหนนค่่าเปาาหนมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กาลังพัฒนา
3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ หรือ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

การกาหนนค่่าเปาาหนมายาามมาาราานการศกษาของสถานศกษา
เพื่อการประกันุ่ณภาพภายในของสถานศกษา ปีการศกษา 2563
เรื่อง กาหนนค่่าเปาาหนมายาามมาาราานการศกษาของสถานศกษา ระคับการศกษาขั้นพื้นาาน
..................................................................................................
มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
มาาราานที่ 1 ุ่ณภาพของผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม
3.2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทางานหรืองานอาชีพ

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการพิจารณา
คีเลิศ
คีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
2. ุ่ณลักษณะที่พงประสง่์ของผู้เรียน
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
7.1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
7.2 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
8.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
8.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
9.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
10.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
10.2 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาาราานที่ 2 กระบวนการบริหนารและจัคการ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
1.5 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการพิจารณา
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอคเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง
3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความ
ปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึง
ความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน/
ประเค็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

่่าเปาาหนมาย
มาาราาน / ประเค็นการพิจารณา
มาาราาน/
ประเค็นการพิจารณา
มาาราานที่ 3 กระบวนการจัคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสา่ัญ
คีเลิศ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ดีเลิศ
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
พิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอผลงาน
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยี่ยม
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดีเลิศ
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
จัดการเรียนรู้
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกษา
คีเลิศ
การกาหนนค่่าเปาาหนมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ ระดับ ยอดเยี่ยม ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี ระดับ ปานกลาง ระดับ กาลังพัฒนา
3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
หรือการปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 17 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

2
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 /2564
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
----------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การก่อสร้างสนามเด็กใหม่
1.2 ติดแอร์เพิ่ม 13 เครื่อง
1.3 ทาห้องคอมพิวเตอร์ใหม่
1.4 ทาห้องดนตรีใหม่
1.5 ทาห้องรับรองใหม่
1.6 ซื้อโต๊ะเก้าอี้ 60 ชุด โต๊ะทานข้าว 16 ชุด
1.7 นมเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
1.8 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดาเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2563
3.2 การประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
4.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.1 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.2 งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2563
4.1.3 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
4.3 การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.4 การกู้เงินจากธนาคารออมสิน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
----------------------------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม
1. ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์
2. นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
3. นางมาลัย เล้าตระกูล
4. นางจิรวรรณ โชนแสง
5. นางธนภรณ์ หงษ์ทอง
6. นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
7. นางสาวพัชรียา บัวเผื่อน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การก่อสร้างสนามเด็กใหม่
1.2 ติดแอร์เพิ่ม 13 เครื่อง
1.3 ทาห้องคอมพิวเตอร์ใหม่
1.4 ทาห้องดนตรีใหม่
1.5 ทาห้องรับรองใหม่
1.6 ซื้อโต๊ะเก้าอี้ 60 ชุด โต๊ะทานข้าว 16 ชุด
1.7 นมเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
1.8 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดาเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2563
- จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งสิ้น 32 คน
3.2 การประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
- อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนเท่าเดิม
มติที่ประชุม
รับทราบ
.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

4.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.1 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ชั้นเรียน
แยกแตละ
หอง
เตรียมอนุบาล
ห้อง 1
รวมเตรียมอนุบาล
กอนประถมศึกษา
อ.1/1
อ.1/2
อ.1/1
อ.1/3
อ.1/4
อ.1/2
อ.2/1
อ.2/2
อ.1/3
อ.2/3
อ.2/4
อ.1/4
อ.3/1
อ.3/2
อ.2/1
อ.3/3
อ.3/4
รวมกอนประถม
อ.2/2
ประถมศึกษา
ป.1/1
อ.2/3
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
อ.2/4
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
อ.3/1
ป.3/1
ป.3/2
อ.3/2
ป.3/3
อ.3/3

นักเรียนมาเรียนสมํ่าเสมอ
นักเรียน
ปกติ
พิการ
เต็มตาม
บัญชี การกุศล ทั่วไป ประจํา ไปกลับ รวม

ชื่อ-สกุล ครูประจําชั้น
และครูพิเศษ (เฉพาะ
ครูที่ไดรับอนุญาตให
บรรจุแตงตั้งใหเปนครู)

9
9

-

-

-

-

- น.ส.รุ่งนภา ศิลปี
1

21
17
24
25
25
11
27
27
21
16
20
19
253

-

-

-

-

-

23
27
28
28
36
26
26
39
25
26

-

-

-

-

- นาง ธนภรณ หงษทอง
- น.ส.อังคนาง หมอกชัย
น.ส.ปาริชาติ ประนามวงค์
นายจิรเสกข์ ศรีอนันตคม
น.ส.พัชรียา บัวเผื่อน
นางอํานวยพร พงษ์ศิริพัฒน์
นายจิรศักดิ์ บัวบาน
นางสาว ปุนญภา หวงรักษ
น.ส.มณีรัตน์ แก่นทอง
น.ส.สุพรรณี ผินมณี

น.ส.วารีรัตน์ ทนทาน
นายสมยศ พงษ์ศิริพัฒน์
นางกัลยา แสงจันทร์
น.ส.ดารุณีย์ กิมหวล
นายเจตริน ยาหอม
นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
น.ส.จันทร์เพ็ญ แก้วก่อง
นายเปรมศักดิ์ พงษ์ศิริพัฒน์
น.ส.สุจิตรา รอดดี
น.ส.พนิดา ศิริพรทุม
น.ส.วรรณณิศา ทองรักษ์
น.ส.เสาวณี บัวทอง
12

5
ชั้นเรียน
แยกแตละ
หอง

นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
ชื่อ-สกุล ครูประจําชั้นและ
นักเรียน
ครูพิเศษ (เฉพาะครูที่ไดรับ
ปกติ
พิการ
เต็มตาม
อนุญาตใหบรรจุแตงตั้ง
บัญชี การกุศล ทั่วไป ประจํา ไปกลับ รวม
ใหเปนครู)

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

30
28
29
13
22
10
25
441
703

-

-

-

-

-

น.ส.วันวิสาข์ ไค่ย่ง
น.ส.จริยา พานทอง
น.ส.อรวรีว์ ร่มไทร
นายสมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์
นางสาว วิภาวรรณ กลํ่าชาง
น.ส.สุทัตตา พงษ์ศิริพัฒน์
น.ส.ปัณชญา สมใจ
17
30

เห็นชอบ

4.1.2 งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2563

โรงเรี ยนพระแม่มารี อุปถัมภ์
งบรายได้และค่าใช้จา่ ย

6

สาหรับปี การศึกษา 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2564

จานวนเงิน (บาท)

รายได้
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเรี ยนพิเศษ
รายได้จากการจาหน่ายตาราและอุปกรณ์การศึกษา
รายได้ค่าอาหารและนม
รายได้จากห้องอาหาร/โรงอาหาร
รายได้อื่นๆ

(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

)
)
)
)
)
)
)
)
)

รวมรายได้

3,266,928.75
25,157,300.00
178,370.00
10,000.00
3,870,670.00
1,395,686.00
2,000.00
1,504,528.00
34,451.00
35,419,933.75

ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนผูอ้ านวยการ และครู

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมนักเรี ยน/นักศึกษา

(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

10,995,367.00
1,294,500.00
1,138,240.00
199,674.00
3,250.00
597,159.70
44,459.70
1,506,119.00
1,375,839.94
207,868.22
32,504.23
56,840.00
294,067.23
21,272.00
64,800.00
50,526.00

ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าเพื่อจาหน่าย

(งบประกอบที่

26 )

1,697,985.65

ค่าสอนพิเศษ
เงินเดือนบุคลากรอื่น/ค่าจ้าง
เงินสมทบกองทุน
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนด้านบริ หาร
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุทางการศึกษา
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าภาษี
ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
เงินสนับสนุนและตอบแทนด้านวิชาการ

หน้า : 1 / 2

โรงเรี ยนพระแม่มารี อุปถัมภ์
งบรายได้และค่าใช้จา่ ย

7

สาหรับปี การศึกษา 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและนม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสมุด
ค่าธรรมเนี ยม
ค่าใช้จ่าย- อาคารและที่ดิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและสงเคราะห์
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
(งบประกอบที่
รวมค่าใช้จ่าย

รวมรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย(ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์) :
หัก ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
รวมรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย :

27
28
29
30
31
32
33

)
)
)
)
)
)
)

จานวนเงิน (บาท)

2,346,193.13
3,663.00
500,950.00
60,840.00
433,021.00
3,188,321.92
84,325.00
26,197,786.72
9,222,147.03
0.00
9,222,147.03

หน้า : 2 / 2
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โรงเรี ยนพระแม่มารี อุปถัมภ์
งบดุล
ประจาปี การศึกษา 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2564
(หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้/เงินยืมทดรอง
วัสดุและอุปกรณ์

1)
2)
3)
4)

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

40,229,460.14
(14,776,454.27)
21,000.00
3,886,656.84
29,360,662.71

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่
( งบประกอบที่

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์

5)
6)
7)
8)
9)
10)

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,690,500.00
42,700,000.00
20,740,000.00
7,242,800.00
503,967.00
1,347,680.99
76,224,947.99
105,585,610.70

รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่ วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นๆ
เงินกูร้ ะยะสั้น

( งบประกอบที่
( งบประกอบที่

11)
12)

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,432,000.00
405,000.00
4,837,000.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินประกัน/เงินมัดจา
เงินกูร้ ะยะยาว

( งบประกอบที่
( งบประกอบที่

13)
14)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

(6,804.00)
37,754,347.02
37,747,543.02

ทุน
ทุนสะสม
เงินจัดสรรเข้ากองทุน

( งบประกอบที่
( งบประกอบที่

15)
16)

55,761,067.68
7,240,000.00
หน้า : 1 / 2
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โรงเรี ยนพระแม่มารี อุปถัมภ์
งบดุล
ประจาปี การศึกษา 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2564
(หน่วย : บาท)
รวมทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

63,001,067.68
105,585,610.70

หน้า : 2 / 2
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4.1.3 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (อร.1) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – เตรียมอนุบาล และEnglish Program ไม่ได้รับเงินอุดหนุน
จานวนนักเรียนที่ขอรับสิทธิอุดหนุน (คน)

จานวนนักเรียน
เต็มตามบัญชี
(คน)

ค่าหนังสือ
เรียน (คน)

อ.1

35

24

24

24

24

อ.2

39

24

24

24

24

อ.3

35

27

27

27

27

รวมก่อนประถมศึกษา

109

75

75

75

75

ป.1

53

37

37

37

37

ป.2

48

37

37

37

37

ป.3

56

33

33

33

33

ป.4

21

39

39

39

39

ป.5

24

14

14

14

14

ป.6

17

16

16

16

16

รวมประถมศึกษา

219

176

176

176

176

รวมนักเรียนทุกระดับ

328

251

251

251

251

แยกตามระดับชั้น

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

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

11
4.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) จานวนนักเรียนอนุบาล 73 คน ประถมศึกษา
175 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณการจากข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้น
จานวนนักเรียน
อ.1
22

ระดับประถมศึกษา
ชั้น
จานวนนักเรียน
ป.1
37

อ.2

22

ป.2

37

อ.3

29

ป.3

32

ป.4

39

ป.5

14

ป.6

16

รวม

175

รวม
มติที่ประชุม

73

เห็นชอบ
แผนการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียน พระแม่มารีอุปถัมภ์ เขต/อาเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี

เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติด้วยความถูกต้อง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วาระการประชุม ครั้งที่ 1
/ 2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดซื้อ
1.1 โรงเรียนจัดทาสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอานาจ จาก อ.ส.ค. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย
วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม
1.2 จัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) ดังนี้
- นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (200 มล.) ถุงละ 6.58 บาท
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- นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (200 มล.) กล่องละ 7.82 บาท
ทัง้ นี้ ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
1.3 คณะกรรมการตรวจรับนมฯ พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ พร้อมเก็บหลักฐาน เพื่อ
รับการตรวจติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
1.4 โรงเรียนชาระเงินค่านมฯ ให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับมอบนมฯ ถูกต้องครบถ้วน
1.5 หากมีปัญหาด้านการจัดซื้อ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาดาเนินการ ต่อไป จัดทา
สัญญาแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์และ/หรือนม ยู.เอช.ที.) เป็นระยะเวลา 100 วัน และช่ วงก่อนปิดภาค
เรียน (นม ยู.เอช.ที.) เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือการบริหารจัดการอื่นใดที่กาหนดให้เด็ก นักเรียนได้รับนมครบ 130 วัน
โดยจัดทาปฏิทินการส่งมอบนม และการดื่มของนักเรียน
2. การเก็บรักษานมโรงเรียน
2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็ บไว้ในตู้เย็น หรือหากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดและใช้น้าแข็ง ที่สะอาด และ
จะต้องดูแลให้นมมีความเย็ นที่อุณหภูมิไม่ เกิน 8 องศาเซลเซียส โดยมีเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้านเหล็ ก) ในการตรวจวัด
อุณหภูมิ
2.2 นม ยู.เอช.ที. ต้องจัดสถานที่สะอาดสามารถป้องกันสัตว์พาหะโดยบรรจุในลังกระดาษ ไม่ควร ซ้อนลังสูงเกิน 8
ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิมล์พลาสติกไม่ควรวางช้อนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 10 ซม. หรือวางบนแผ่ นรองรับสินค้า รวมทั้งวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไม่
เปียกชื้น ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง ตามคู่มือนมโรงเรียนของ อ.ย.
3. การแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน
3.1 แจกจ่ายนมฯ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่มีสิทธิ โดยนักเรียนชั้ นอนุบาล
แจกพร้อมอาหารว่างตามตารางการจัดประสบการณ์ที่กาหนดไว้ นักเรียน ชั้นประถมปีที่ 1-6 แจกให้นักเรียนทุกคน และ
ติดตามการดื่มนมของนักเรียนทุกคน
3.2 การแจกจ่ายนมฯ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนดื่มนม ครบ 130 วัน ให้
แจกจ่ายนมฯ ให้แก่นักเรียนเพื่อนากลับไปดื่มที่บ้าน
3.3 บันทึกการแจกจ่ายนมฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ปฏิทินการดาเนินการโครงการอาหารเสริม (นม)
กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 ทาสัญญาซื้อขาย
3.2 ตรวจรับนมฯ
3.3 แจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เม.ย.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค. – มี.ค.
พ.ค. – มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ
นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง

13
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
5. ประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล

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

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง

ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนบริหารการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้ผู้อานวยการ โรงเรียนเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

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

เห็นชอบ

4.4 การกู้เงินจากธนาคารออมสิน
- โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์จะทาการยื่นเรื่องกู้เงิน 3,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน เพื่อมาบริหารจัดการ
ในโรงเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.5 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 (ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง
ผู้บันทึกการประชุม
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

คำสั่งโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์
ที่ พร 038 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 2563
...............................................................................
เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำรำยงำนประจำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำร
จัดทำรำยงำนประจำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์ ดังนี้
1. ดร.สมยศ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้รับใบอนุญำต
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจำระไน
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำน
3. นำยสมสมัคร
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำงำนวิชำกำร
กรรมกำร
4. นำงธนภรณ์
หงษ์ทอง
ผู้ช่วยฯบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวสุทัตตำ
พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยฯงำนงบประมำณ
กรรมกำร
6. นำงสำวปัณชญำ
สมใจ
ผู้ช่วยฯงำนบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
7. นำงสำววิภำวรรณ กล่ำช้ำง
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
8. นำงสำวพัชรียำ
บัวเผื่อน
หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
9. นำงสำวปำริชำติ
ประนำมวงค์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
10. นำงสำวสุพรรณี
ผินมณี
หัวหน้ำกลุ่มฯสังคมศึกษำฯ
กรรมกำร
11. นำงอำนวยพร
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้ศิลปะ
กรรมกำร
12. นำยจิรเสกข์
ศรีอนันตคม หัวหน้ำกลุ่มฯกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
กรรมกำร
13. นำยเปรมศักดิ์
พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มฯกำรงำน
กรรมกำร
14. นำงสำวรุ่งนภำ
ศิลปี
หัวหน้ำวิชำกำรปฐมวัย
กรรมกำร
16. นำงกัลยำ
แสงจันทร์
ฝ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอนุบำล
กรรมกำร
17. นำงสำววำรีรัตน์ ทนทำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เมษำยน 2564

(นำงจำระไน พงษ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระแม่มำรีอุปถัมภ์

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)

หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

แผนผังอาคารสถานที่

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระแม่มารีอปุ ถัมภ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

ชุมชน/ผู้ปกครอง

งำนบริหำรวิชำกำร

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

งำนบริหำรงบประมำณ

งำนบริหำรงำนบุคคล

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไป

๑. การจัดทาและเสนอขอ

๑. การวางแผน

๑. งานธุรการ

งบประมาณ

อัตรากาลังและ

๒. การจัดสรรงบประมาณ

กาหนดตาแหน่ง

๒. งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา

๓. การตรวจสอบ ติดตาม

๒. การสรรหาและ

ประเมินผลและรายงาน

การบรรจุแต่งตั้ง

๓. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔. การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา

ผลการใช้เงินและผลการ

๓. การเสริมสร้าง

ดาเนินการ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๖. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

๔. การระดมทรัพยากรและ

๔. ระเบียบวินัยและ การรักษาวินัย

๗. การดูแลอาคารและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา

๕. การออกจากราชการ

สถานที่ และ สภาพแวดล้อม

๕. การจัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กร

๕. การบริหารงานการเงิน

๘. การจัดทาสามะโนผู้เรียน

๖. การบริหารการบัญชี

๙. การรับนักเรียนเข้าเรียน

๗. การบริหารพัสดุและ

๑๐. .การส่งเสริมและประสานการศึกษา

สินทรัพย์

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

นักเรียน

๑๕. งานบริการสาธารณะ
๑๖. งานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐
๘๐

๘๐

๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์

๘๐

- ภูมิศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

-ภาษาจีน

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

-ภาษาอังกฤษ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมรายวิชา (เพิ่มเติม)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

160

160

160

- กิจกรรมแนะแนว

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

- ลูกเสือ-เนตรนารี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

- ชมรม

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รายวิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาทั้งหมด

๑,๑๒๐ ชั่วโมง

๑,๑๖๐ ชั่วโมง

หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมในลักษณะ
โครงการ โครงงาน หรือจัดรวมกับ องค์กรอื่นตามวาระโอกาส โดยใช้เวลาทั้งในและนอกเวลาเรียนต่อเนื่องทุกปี
สาหรับระดับประถมศึกษารวม ๖ ปี ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง

