รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564

โรงเรียน มงคลกุลวิทยา
รหัสโรงเรียน 1130100073
126 หมูที่ 15 ถนน ผาสุก ตําบล/แขวง สีคิ้ว เขต/อําเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30140
โทรศัพท 044-411-235 โทรสาร 044-290-433

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : มงคลกุลวิทยา
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1130100073
ที่อยู (Address) : 126

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 15

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ผาสุก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีคิ้ว

เขต/อําเภอ (District) : สีคิ้ว

จังหวัด (Province) : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 30140

โทรศัพท (Tel.) : 044-411-235

โทรสาร (Fax.) : 044-290-433

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

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

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ
1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได เด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดใหมีกิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียน
ทุกวัน สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเองไดทั้งภายในและนอกหองเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูตอผูมี
พระคุณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก ราเริงแจมใส มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผูอื่น เปนผูมีวินัย มีนํ้าใจ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย สอดคลอง
กับเอกลักษณของโรงเรียน "ยิ้มงาย ไหวสวย" รักความเปนไทย ยอมรับและอยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางระหวางบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ โดยปรากฎอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบ มีสวนรวม โครงสรางการบริหาร
งานชัดเจน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการที่เหมาะสม ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ
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มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาเด็กไดตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ใชไดอยางเหมาะสม จัดกิจกรรมที่มุงเนนให
เด็กมีวินัย มีนํ้าใจ มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย ตรงตามเอกลักษณของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ ผลการประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีการดําเนินการดังนี้ สงเสริมใหครูปฐมวัยทุกคนได
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ออกแบบการจัดการจัดประสบการณจัดสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุมการจัดประสบการณจะเปนกิจกรรมที่สง
เสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง สมดุลเต็มศักยภาพ เด็กไดรับประสบการณตรง แบบเรียนปนเลนอยางมีความสุขทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่ครอบคลุม
พัฒนาการในทุกๆ เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับเด็ก ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครู
มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมนําผลการประเมินที่ได ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาอยางเพียงพอและทั่วถึง

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. สงเสริมการพัฒนากิจกรรมใหหลากหลาย สามารถจัดการเรียนรูสนองตอบความตองการและความแตกตางของเด็ก
2. สงเสริมใหเด็กไดใชสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูใหมากขึ้นและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใชสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณการเรียนรูกับเด็ก
3. สงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : มก.market
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ยอดเยี่ยม

1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ

ดีเลิศ

1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเลิศ
1.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการดําเนิ นงาน ดังนี ผูเ้ รียนมีความสามารถ อ่านออกเขียนได ้

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น แก ้ปัญหาได ้เหมาะสมตามระดับชนั มีการเรียนรู ้จากแหล่ง
เรียนรู ้ต่าง ๆ สามารถใช ้สือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ้ มีความสามารถในการสือสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนผ่านเกณฑ ์ตามทีสถานศึกษากําหนด

โดยมีผูเ้ รียนกลุม
่ พิเศษบางคนทีต ้องได ้ร ับการพัฒนาเพิมเติม

ผู ้

เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม คุณลักษณะทีพึงประสงค ์ทีดี เป็ นผู็มวี น
ิ ัย มีนําใจ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย สอดคล ้องกับ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ยิมง่าย ไหว ้สวย" ร ักความเป็ นไทย ยอมร ับและอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดําเนิ นงาน ดังนี

มีการกําหนดเป้ าหมาย

วิสยั ทัศน์ พันธกิจสอดคล ้องกับสภาพปัญหาและความต ้องการ โดยปรากฎอยูใ่ นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบ มีสว่ นร่วม โครงสร ้างการบริหารงานช ัดเจน มีการนิ เทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการที
เหมาะสม พัฒนาด ้านวิชาการทีเน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด ้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ปร ับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารประจําปี ให ้สอดคล ้องกับปัญหาและความต ้องการ มีกจิ กรรมเสริมหลักสูตร
และบุคลากรให ้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ

ทีพัฒนาผูเ้ รียนได ้ตามศักยภาพ พัฒนาครู

จัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพและสังคมทีเอือต่อการจัดการเรียนรู ้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุ นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

จัดระบบ

มีระบบอินเตอร ์เน็ ตความเร็วสูงทีใช ้ได ้อย่างเหมาะสม

จัดกิจกรรมทีมุ่งเน้นให ้ผูเ้ รียนมีวน
ิ ัย มีนําใจ มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย ตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม มีการดําเนิ นการ ดังนี

ครูจด
ั การเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ สร ้างสรรค ์ ให ้ผูเ้ รียนได ้ปฏิบต
ั จิ ริง มีแผน
จัดการเรียนรู ้ใช ้เทคนิ คการสอน ทีหลากหลาย ครูใช ้สือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการชนเรี
ั ยนเชิงบวกทีเน้นการมี
ปฏิสม
ั พันธ ์ทีดีตอ
่ กัน ตรวจสอบ ประเมินผลผูเ้ รียน วัดผล ประเมินผลอย่างช ัดเจน นํ าผลการเรียนรู ้มาพัฒนาผูเ้ รียนให ้บรรลุตาม
มาตรฐาน ตัวชีวัดของหลักสูตร

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมด ้านวิชาการอย่างหลากหลาย
2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะทีพึงประสงค ์
3. ส่งเสริมสนับสนุ นครูให ้ได ้ร ับการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
4. ใช ้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในการแก ้ปัญหา

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : มงคลกุลอาคาเดมี่
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : มก.market
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : อนุรักษศิลปผาถิ่นไทย
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การพัฒนา 8 กลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ........................................
(........นายศุภพงศ มงคลกุล........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : มงคลกุลวิทยา (-)
รหัสโรงเรียน : 1130100073
ที่อยู (Address) : 126

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 15

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ผาสุก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีคิ้ว

เขต/อําเภอ (District) : สีคิ้ว

จังหวัด (Province) : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 30140

โทรศัพท (Tel.) : 044-411-235

โทรสาร (Fax.) : 044-290-433

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

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม เลิศลํ้าพลานามัย
วิสัยทัศน
ภายในปการศึกษา 2564 โรงเรียนมงคลกุลวิทยาจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา บริหารงานอยางเปนระบบ โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ
1.สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพผูเรียน
2.สงเสริมกระบวนการบริหารงานและจัดการอยางเปนระบบ
3.สงเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.สงเสริมการจัดสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรู

เปาหมาย
1.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวามาตรฐาน
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและทํางานอยาเปนระบบ
3.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.สถานศึกษาจัดสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเอื้อตอการเรียนรู

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแลพทํางานอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 3 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 พัฒนาสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเอื้อตอการเรียนรู

เอกลักษณ
วิชาการเดน เนนคุณธรรม สรางคนดีสูสังคม
อัตลักษณ
ยิ้มงาย ไหวสวย ดวยวาจาไพเราะ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

4

2

-

-

6

หองเรียนปกติ

3

41

58

-

-

99

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

44

54

-

-

98

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

47

60

-

-

107

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP -

136

174

-

-

310

หองเรียนปกติ

5

73

98

-

-

171

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

84

81

-

-

165

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

5

80

102

-

-

182

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

93

82

-

-

175

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

95

65

-

-

160

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

84

79

-

-

163

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

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

หองเรียนปกติ 26 หองเรียน EP -

509

507

-

-

1,016

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 36 หองเรียน EP -

645

681

-

-

1,326
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาย ศุภพงศ มงคลกุล
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

1

-

-

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

9

-

-

-

9

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

1

36

-

-

-

37

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

2

45

-

-

-

47

- บุคลกรทางการศึกษา

11

15

0

-

-

26

- บุคลากรตางชาติ

-

4

0

-

-

4

บุคลากรอื่นๆ

8

-

-

-

-

8

รวม

19

19

0

-

-

38

รวมทั้งสิ้น

21

64

0

-

-

85

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

6

1

6:1

6:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

9

304

9

34:1

34:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปอัตราสวน
ระดับประถมศึกษา
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จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

26

1,016

37

28:1

40:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

5

4

-

1

10

ภาษาไทย

-

-

4

-

4

คณิตศาสตร

-

-

4

-

4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

7

7

14

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

1

2

3

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

1

1

2

ศิลปะ

-

-

2

-

2

การงานอาชีพ

-

-

1

3

4

ภาษาตางประเทศ

-

-

4

-

4

รวม

5

4

24

14

47

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

25

25

- เนตรนารี

20

20

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

-

-

กิจกรรมแนะแนว

-

-

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

-

-

รวม

45

45
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

20

12

8

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

25

15

10

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

45

27

18

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

คณะวิทยากรวัดปาสวางอารมณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

65

2562

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย
92.00 : เด็กสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคไปใชในชีวิตประจําวันที่เหมาะสม กับวัย
ผลสําเร็จ
92.00 : รอยละ 92 ของเด็กสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2
พัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและทํางายอยางเปนระบบ
โครงการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและทํางานอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย
95.00 : ครูผูสอนมีแนวทางในการดําเนินงานบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ไดใชแผนปฏิบัติการประ
จําป ครูฝายบุคลากรมีแนวทางในการดําเนินงานไดใชแผนปฏิบัติงาน ฝายบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ไดปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณเวรโรงเรียน มี
ความรูการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีความรูในหลักการทํางาน จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 – 2566 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ฝายบุคลากร สรุปโครงการ/กิจกรรม งานทั้ง 4 ฝาย และนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2565 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
กระทรวงศึกษาธิการ หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
2. สรางขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย
95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม ไดรับเงินขวัญและกําลังใจทุกคน
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูบริหารและเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีขวัญกําลังในในการปฏิบัติหนาที่
เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : จํานวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ผลสําเร็จ
90.00 : ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการ
1. พุทธศาสนนําสุข

คาเปาหมาย
92.00 : มีคุณธรรม จริยธรรม เขารวมโครงการและปฏิบัติตนตามวันสําคัญตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับวัย สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
ผลสําเร็จ
92.00 : มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย
92.00 : ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา
ผลสําเร็จ
92.00 : ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. สถานศึกษาสีขาว

คาเปาหมาย
92.00 : ครูและผูเรียนปองกันและเฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
ผลสําเร็จ
92.00 : ปองกันและเฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเอื้อตอการเรียนรู
โครงการ
1. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย
100.00 : ผูัเรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตามที่ภาครัฐใหการสนับสนุน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูัเรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตามที่ภาครัฐใหการสนับสนุน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการพัฒนาโรงเรียน

คาเปาหมาย
95.00 : โรงเรียนมีความพรอมทางดานสถานที่ อาคารเรียน หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
ผลสําเร็จ
95.00 : โรงเรียนมีความพรอมทางดานสถานที่ อาคารเรียน หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
3. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน

คาเปาหมาย
95.00 : ผูบริหาร คระครู ผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม งาน ประเพณีในชุมชน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
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ผลสําเร็จ
95.00 : ผูบริหาร คระครู ผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม งาน ประเพณีในชุมชน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

4. โครงการโรงเรียนและชุมชนรวมใจเลนกีฬาปลอดยาเสพติด

คาเปาหมาย
96.00 : โรงเรียน ผูเรียนและชุมชน ไดออกกําลังกาย ทํากิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีอุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอ
ผลสําเร็จ
96.00 : โรงเรียน ผูเรียนและชุมชน ไดออกกําลังกาย ทํากิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีอุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
5. โครงการปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เขาโรงเรียน

คาเปาหมาย
100.00 : ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูมาติดตอปลอดจากโรคโควิด - 19
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูมาติดตอปลอดจากโรคโควิด - 19
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
ชี้วัดกระทรวง
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ
1. สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ

คาเปาหมาย
90.00 : ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ
ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนมีการพัฒนาความรู และทักษะ
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
- : ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ผลสําเร็จ
- : ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย
- : ผูเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
- : ผูเรียนระดับชั้น ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น ผูเรียนระดับชั้น ป.3,6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและทํางานอยางเปนระบบ
โครงการ
1. พัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย
95.00 : ครูผูสอนมีแนวทางในการดําเนินงานบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ไดใชแผนปฏิบัติการประ
จําป ครูฝายบุคลากรมีแนวทางในการดําเนินงานไดใชแผนปฏิบัติงาน ฝายบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ไดปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณ เวรโรงเรียน
มีความรูการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีความรูในหลักการทํางาน จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 – 2566 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ฝายบุคลากร สรุปโครงการ/กิจกรรม งานทั้ง 4 ฝาย และนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2565 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
กระทรวงศึกษาธิการ หลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)
2. สรางขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย
95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมไดรับเงินขวัญและกําลังใจทุกคน
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูบริหารและเกิดความสามัคคีในหมู คณะ มีขวัญกําลังในในการปฏิบัติหนาที่
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1. พุทธศาสนนําสุข

คาเปาหมาย
92.00 : มีคุณธรรม จริยธรรม เขารวมโครงการและปฏิบัติตนตามวันสําคัญตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับวัย สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
ผลสําเร็จ
92.00 : ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. พัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย
92.00 : ไดรับการพัฒนาครบทุกดาน มีระเบียบวินัย กลาตัดสินใจและมีเหตุผลมี จิตอาสา สามารถเปนผูนําและผูตามที่ดีได
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ผลสําเร็จ
92.00 : ของผูเรียนไดรับการพัฒนาครบทุกดาน มีระเบียบวินัย กลาตัดสินใจและมีเหตุผล มีจิตอาสา สามารถเปนผูนําและผูตามที่ดีได
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย
92.00 : ของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา
ผลสําเร็จ
92.00 : ของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเอื้อตอการเรียนรู
โครงการ
1. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย
100.00 : ผูเรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตามที่ภาครัฐใหการสนับสนุน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลสําเร็จ
100.00 : เรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตามที่ภาครัฐใหการสนับสนุน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการพัฒนาโรงเรียน

คาเปาหมาย
95.00 : โรงเรียนมีความพรอมทางดานสถานที่ อาคารเรียน หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
ผลสําเร็จ
95.00 : โรงเรียนมีความพรอมทางดานสถานที่ อาคารเรียน หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
3. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน

คาเปาหมาย
95.00 : ผูบริหาร คณะครู ผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม งาน ประเพณีในชุมชน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
ผลสําเร็จ
95.00 : ผูบริหาร คณะครู ผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม งาน ประเพณีในชุมชน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

4. โครงการโรงเรียนและชุมชนรวมใจเลนกีฬาปลอดยาเสพติด

คาเปาหมาย
96.00 : โรงเรียน ผูเรียนและชุมชน ไดออกกําลังกาย ทํากิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีอุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอ
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ผลสําเร็จ
96.00 : โรงเรียน ผูเรียนและชุมชน ไดออกกําลังกาย ทํากิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีอุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
5. โครงการปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) เขาโรงเรียน

คาเปาหมาย
100.00 : ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูมาติดตอปลอดจากโรคโควิด – 19
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูมาติดตอปลอดจากโรคโควิด – 19
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
ชี้วัดกระทรวง
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

304

268

88.16

36

11.84

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

304

280

92.11

24

7.89

-

-

3. ดานสังคม

304

278

91.45

26

8.55

-

-

4. ดานสติปญญา

304

268

88.16

36

11.84

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 163

วิชา

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

คณิตศาสตร

69

36.83

33.49 42.59 40.10

-2.49

-5.85

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

69

34.31

36.01 54.33 38.66

-15.67

-28.84

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

69

50.38

50.19 65.59 54.55

-11.04

-16.83

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

69

39.22

31.76 61.72 45.38

-16.34

-26.47

ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
ผูปกครองมีความกังวลในการเดินทางไปสอบในสถานที่ที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
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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 รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
171 146 85.38 165 164 99.39 182 181 99.45 175 175 100.00 160 152 95.00 163 163 100.00
คณิตศาสตร 171 166 97.08 165 159 96.36 182 181 99.45 175 175 100.00 160 151 94.38 163 142 87.12
วิทยาศาสตร
และ
171 171 100.00 165 165 100.00 182 181 99.45 175 175 100.00 160 154 96.25 163 163 100.00
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 159 99.38 163 156 95.71
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 162 99.39
สุขศึกษาและ
171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
พลศึกษา
ศิลปะ
171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
การงานอาชีพ 171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
ภาษาตาง
171 170 99.42 165 158 95.76 182 181 99.45 175 175 100.00 160 159 99.38 163 161 98.77
ประเทศ
คอมพิวเตอร 171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
ดนตรีสากล 171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
หนาที่
171 171 100.00 165 165 100.00 182 182 100.00 175 175 100.00 160 160 100.00 163 163 100.00
พลเมือง
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 182

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

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

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

182

56.14

50.77 53.15

-

-53.15

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

182

49.44

48.74 44.05

-

-44.05

-

-

-

-

-

-

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่มีการระบาด ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงตอการติดเชื่อ และสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบได
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 171

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

-

72.79

79.48 81.75

-

-81.75

-

-

อานออกเสียง

-

69.95

81.97 83.64

-

-83.64

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่มีการระบาด ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงตอการติดเชื่อ และสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบได

Page 29 of 67

2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 163

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

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
จํานวน
จํานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียนเขา European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ
Pre A1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

171

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

163

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

มงคลกุลอาคาเดมี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

มก.market

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

อนุรักษศิลปผาถิ่นไทย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การพัฒนา 8 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน
สําคัญ

มก.market

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภท
รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ไดรับ
รางวัล

แขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ ครั้งที่ 6

นักเรียน

ภาค/
ประเทศ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

2564

แขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ ครั้งที่ 6

นักเรียน

ภาค/
ประเทศ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

2564

แขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐแบบวิถีใหมผานระบบ
ออนไลน(ONLINE)ระดับชาติ

นักเรียน

ภาค/
ประเทศ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

2565

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ดีมาก

รับรอง

ดี

รับรอง

ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดี

ดี

ดี

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

ดี

ดี

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

Page 33 of 67

สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 304

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

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

85.00

268

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

248

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

276

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

274

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

275

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

85.00

280

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

288

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

268

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

276

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

289

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

276

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

280

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

272

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

286

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

287

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง
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85.00
√

-

278
270

88.16

ดีเลิศ

92.11

ยอด
เยี่ยม

91.45

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

278

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

282

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

284

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ
คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

283

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

272

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

83.00

268

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

260

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ

√

-

256

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

262

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

262

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

285

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

280

สรุปผลการประเมิน

88.16

ดีเลิศ

89.97

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
ตารางแสดงเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
จํานวนเด็กที่ผาน
เกณฑที่โรงเรียน
กําหนด (คน)

ผลการ
ประเมิน(รอยละ)

ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

จํานวนเด็ก
ทั้งหมด

1.1.1

มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

304

248

81.58

1.1.2

เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี
ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี

304

276

90.79
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ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

1.1.3

ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัย
ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่ง
แวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย

1.1.4

เฉลี่ย / รวม

304

274

90.13

304

275

90.46

304

268

88.16

ดีเลิศ

2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดจัดประสบการณเรียนรูในสถานะการณโรคระบาด (Covid-19) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง เนื่องดวยสถานการณโควิด
ทางโรงเรียนไมสามารถเปดเรียน on site เต็มเวลาเรียน ครูจึงประสบการณแบบบูรณาการผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM ใหกับเด็ก โดยใหครอบคลุม 6
กิจกรรมหลักที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เชน การทําทาทางประกอบเพลง
กิจกรรมสรางสรรคเสรี เชน วาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามัน การเปาสี การพับสี การตัด ปะ ฉีก กระดาษ เปนตน
กิจกรรมเสริมประสบการณ เชน หนวยตัวเรา หนวยกิจวัตรประจําวัน หนวยอาหารดีมีประโยชน หนวยหนูไมประมาท ซึ่งสงผลใหเด็กฝก
ตั้งคําถามเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพรางกายของตนเองใหแข็งแรงและปลอดภัย
กิจกรรมเลนตามมุมตาง ๆ เชน การเลนตอบล็อก มุมบาน มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ เปนตน
กิจกรรมกลางแจง เชน การเลนเกมตาง ๆ การเลนเครื่องเลนสนาม การละเลนพื้นบาน เชน มอญซอนผา งูกินหาง เปนตน
กิจกรรมเกมการศึกษา เชน การเลนเกมจับคูภาพเหมือน - ตาง ภาพตัดตอ เปนตน
โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม ที่สงเสริมดานรางกาย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมหนูนอยมารยาทงามกิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมทัศนศึกษา บันทึกการตรวจฟน บันทึกการดื่มนม แผนจัดประสบการณ
และ กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อมือใหประสานสัมพันธกับตา รับประทานอาหารที่มีประโยชนถูกสุขลักษณะและดื่มนํ้า
สะอาดได ดื่มนมจีดเปนประจํา แปรงฟน และไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว ดูแลสงเสริมสุขภาพเด็ก เชน
ตรวจฟน ทาฟูออไรด และใหความรูเรื่องการปองกันโรคระบาดโควิด วิธีลางมือใหสะอาด 7 ขั้นตอน เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
การพัฒนาดานอรมณจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
2.เด็กมี
การพัฒนาดานอารมณจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ตารางแสดงเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
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จํานวนเด็ก
ทั้งหมด

จํานวนเด็กที่ผาน
เกณฑที่โรงเรียน
กําหนด (คน)

ผลการ
ประเมิน(รอยละ)

ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.2.1

เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึก
ไดเหมาะสม

304

288

94.74

1.2.2

เด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

304

268

88.16

1.2.3

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผล
งานของตนเองและผูอื่น

304

289

95.06

1.2.4

มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

304

289

95.06

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

1.2.5

มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

304

276

90.79

1.2.6

ชวยเหลือแบงปน

304

280

92.11

1.2.7

เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น

304

272

89.47

1.2.8

เด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากําหนด

304

286

94.08

1.2.9

มีความสุขกับศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

304

287

94.41

304

280

92.11

เฉลี่ย / รวม

ยอดเยี่ยม

โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมดานอารมณจิตใจ ไดแก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ และ
จัดประสบการณใหมีกิจกรรมสรางสรรคใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู เชน วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ กลิ้งสีแสนสนุก สีเตน
ระบํา กระดาษหรรษาพาเพลิน ปนดินนํ้ามัน และเปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออกในการเคลื่นไหวตามจังหวะเสียงดนตรี เชน กิจกรรมหนา
เสาธง กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ สงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดี และสงเสริมใหเด็กไดสวดมนตไหวพระกอนนอนกลางวันที่โรงเรียนอีกดวย เพื่อ
เปนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมหองเรียนสะอาดเพื่อเปนการจัดบรรยากาสในหองเรียนและสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย
3.เด็กมีการพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ตารางแสดงเด็กมีพัฒนาการดานดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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จํานวนเด็ก
ทั้งหมด

จํานวนเด็กที่ผาน
เกณฑที่โรงเรียน
กําหนด (คน)

ผลการ
ประเมิน(รอยละ)

ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.3.1

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน มีวินัยในตนเอง

304

270

88.81

1.3.2

ประหยัดและพอเพียง

304

278

91.45

1.3.3

มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและ
นอกหองเรียน

304

282

92.76

1.3.4

มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การ
ไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผูใหญ ฯลฯ

304

284

93.42

1.3.5

เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตาง

304

283

93.09

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม
พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม เปนตน

1.3.6

เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอ
ขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง

เฉลี่ย / รวม

304

272

89.47

85.67

278

91.45

ยอดเยี่ยม

การพัฒนาเด็กดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเด็กชวยเหลือตนเอง เชน การแตงตัว การลางมือ การลางหนาแปรงฟน การรับประทานอาหาร การเขา
หองนํ้า และการเก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอย เพื่อปลูกฝงนิสัยการใชของอยางประหยัดและพอเพียง จัดกิจกรรมหนาเสาธง เพื่อ
ฝกวินัยในตนเอง รูจักการเขาแถวตามลําดับกอนหลัง การกลาวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ การพูดจาสุภาพไพเราะ
ฝกมารยาทตาม
กาลเทศะ และโรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อสงเสริมดานอารมณจิตใจ ไดแก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบ กิจกรรม
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมทัศนศึกษา
4.เด็กมีการพัฒนาดาน
สติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
ตารางแสดงเด็กมีพัฒนาการดานดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ผลการ
ประเมิน(รอยละ)

ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.4.1

สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

304

260

85.53

1.4.2

ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามคนหาคําตอบ

304

256

84.21

1.4.3

เด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานได
เหมาะสมกับวัย

304

262

86.18

1.4.4

มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได

304

262

86.18

1.4.5

สรางสรรคผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เชน งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

304

285

93.75

1.4.6

ใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก
กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและแสวงหาความรูได

304

280

92.10

304

268

88.16

ดีเลิศ

89.97

ดีเลิศ

เฉลี่ย / รวม
สรุปผลการประเมิน
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จํานวนเด็กที่ผาน
เกณฑที่โรงเรียน
กําหนด (คน)

จํานวนเด็ก
ทั้งหมด

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา โดยจัดประสบการณการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลากหลาย สื่อสารได มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ สนใจสิ่งรอบตัว โดยใช 6 กิจกรรมหลัก มีทั้งมุมประสบการณตางๆใหเด็กไดเลือก
ทํากิจกรรมตามความสนใจ มีเกมการศึกษา เพื่อสงเสริมทักษะการสังเกต จําแนก เรียงลําดับ จัดกลุม เปรียบเทียบ มีการประเมิน
ผลพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลมาใชในการวางแผนพัฒนาเด็กตอไป มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมหนูนอย
คนเกง กิจกรรมทัศนศึกษา เปนตน เพื่อฝกใหมีทักษะการคิด แสวงหาความรู คนหาคําตอบไดดวยตนเอง โรงเรียนไดจัดโครงการ /
กิจกรรม เพื่อสงเสริมดานอารมณจิตใจ ไดแก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบ กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมหนูนอย
มารยาทงาม กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมทัศนศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
โครงการที่พัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก
1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรม
ทัศนศึกษา
2. กิจกรรมหองเรียนสีขาว
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

-

√

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

√

-
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5.00

ยอด
เยี่ยม

4.00

ดีเลิศ

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

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

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

4.83

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมงคลกุลวิทยาจัดกระบวนการบริหารและการจัดการบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษากําหนด โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่เปน
ระบบ สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการของคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการบริหารและการจัดการ ดังนี้
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมงคลกุลวิทยา บริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยไดมีการจัดประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย ทั้ง
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน กําหนดเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพเด็ก จัดทําแผนพัฒนาระยะ 3 ปปการศึกษา 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหการบริหารจัดการระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยคํานึงถึงชวงวัยและประสบการณ
ของเด็กเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู
โรงเรียนมงคลกุลวิทยาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครู รวมวางแผนกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียน ใชขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร ไดแก ขอมูลจาก SAR กิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน กิจกรรมตรวจและ
ติดตามคุณภาพภายใน สํารวจเด็กและจําแนกอายุเด็กที่เขาเรียนใน ป 2564 เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทําแผน ปฏิบัติการประ
จําปตามกิจกรรมจัดทําแผนบริหาร กิจกรรมการบริหารวิชาการ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ กิจกรรมงานบริหารบุคลากรและนําผลการบริหารจัดการของสถาน
ศึกษารายงานใหผูที่เกี่ยวของทราบโดยจัดประชุมชี้แจงเปนรายหองเรียนและรางงานทางเว็บไซตของโรงเรียน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยใหมีศักยภาพเสริมสรางความตระหนักรับรู รวมมือกันเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมตามวัย จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนซึ่งเอื้อประโยชน และอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องนอน เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆใหพอเพียงกับเด็ก จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรง
ฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองนํ้าหองสวมพรอมอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก มีการจัดมุมประสบการณในชั้นเรียนอยางนอย 5 มุม ไดมุมบาน มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมติ มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรู
ที่หลากหลาย จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือ มีครูประจําการครบทุกชั้นเรียน สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
โดยจะจัดโครงการพัฒนาครูปฐมวัยใหมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรดาน
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศชั้นเรียนตามโครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ/กิจกรรมนิเทศภายใน ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษา
ปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม และการปฏิสัมพันธที่ดีกับ
เด็กและผูปกครอง มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะครูและผูบริหารเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรมการอบรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การอบรม Active Learning ที่
เนนเด็กเปนสําคัญผานแอปพลิเคชัน Zoom จัดกิจกรรมสงเสริมวันวิชาการ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู จัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศ อาคาร สถานที่ใหดูสะอาด ปลอดภัย มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยมีตํารวจจราจร สารวัตร
นักเรียน และครูเวรประจําวันมาคอยอํานวยความสะดวก งานจราจรในชวงเชาและชวงเย็น เพื่อความปลอดภัยตอผูเรียนและผูปกครอง จัดอาหารที่สะอาด ถูกหลัก
อนามัย มีสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย สนับสนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครูอยางเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน เชน มีหองเรียน Smart Classroom
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวงจร
PDCA โดยโรงเรียนได กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนการจัดการ
ศึกษาที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สงใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป และรายงานผล SAR ใหสาธารณะชนรับทราบ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม โครงการที่พัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ ไดแก
1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตรกิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมผลไมของหนู
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยกิจกรรมสถิติ ขาด ลา มาสายของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทําวิจัยในชั้น
เรียน กิจกรรมครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
4. โครงการพัฒนาโรงเรียน
5. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
6. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็กพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันปยมหาราช กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
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อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ กิจกรรมทําบุญตักบาตรสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมแหเจาพอพระยาสี่
เขี้ยว กิจกรรมฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 9

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

86.00

9

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

9

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

9

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง
เพียงดานเดียว

√

-

9

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

82.00

9

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

9

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

9

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

9

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

85.00

9

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

9

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

9

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

9

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

√

-

9

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
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√

86.00
-

9
9

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

9

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

9

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

√

-

9

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จุดเนนกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการความรู ความสามารถเต็มศักยภาพตามที่หลักสูตรกําหนด โดยครูดําเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถสงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดานจัดประสบการณเรียนรูในสถานการณโรคระบาด (Covid – 19) ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง เนื่องดวย
สถานการณดังกลาว ทางโรงเรียนไมสามารถเปดเรียน (onsite) เต็มเวลาเรียน ครูจึงจัดประสบการณแบบบรูณาการณ โปรแกรม ZOOM ผานระบบออนไลนใหกับเด็ก
จัดกิจกรรมใหครูพัฒนาความรูของตนเอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเขารับการอบรมครูวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดประสบการณสื่อการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาการ ของเด็ก จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กไดแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลงตามจินตนาการกิจกรรมเสริมประสบการณ เด็กไดรับประสบการณตรง โดยการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง กิจกรรมสรางสรรคเสรี วาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามัน เปาสี ตามจินตนาการ และเลนตามมุมประสบการณตางๆอยางถูกวิธี ตามความสนใจ กิจกรรมกลาง
แจง เด็กไดใชกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ ในการเครื่องเลนสนามไดอยางถูกวิธี กิจกรรมเกมการศึกษา เกมจับคูภาพกับเงา เลนเกมตอภาพที่หายไปใหสมบูรณ เกมจับคูภาพ
ที่มีความสัมพันธกัน เพื่อฝกฝน และพัฒนาทักษะการสังเกต ออกแบบกิจกรรมที่มุงสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการเลน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อที่เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก โดยไดจัดทํา
สื่อสรางสรรคพัฒนาการเรียนรูเพื่อจัดทําจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา จัดตกแตงหองเรียนเพื่อให
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จัดสภาพสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน ในหองเรียนใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย โดยคํานึกถึงความปลอดภัย ความสะอาด ความ
เปนระเบียบ ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และความสุข ซึ่งจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม มีพื้นที่ที่อํานวยความสะดวกเพื่อใหเด็ก ครูผูสอน เชน
พื้นที่แสดงผลงานของเด็ก แฟมเก็บผลงานของเด็ก มีพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ เด็กสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ จาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอื่น มีพื้นที่จัดมุมเลน หรือ มุมประสบการณ สามารถจัดไดตามความเหมาะสมกับสภาพหองเรียน จัดแยกสวนที่ใชเสียงดัง
และเงียบออกจากกัน เชน มุมบล็อกอยูหางจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติอยูติดกับมุมบล็อก ฯลฯ มีของเลน วัสดุอุปกรณ ในมุมอยางเพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก
การเลนในมุมอยางเสรี ใหเด็กมีสวนรวมในการจัด ดูแลรักษาความสะอาดหองเรียน จัดกิจกรรมโดยใชสื่อของจริง สื่อธรรมชาติที่อยูใกลตัวเด็ก กระตุนใหคิด และหาคํา
ตอบ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบครบทุกดาน โดยการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจําวัน ดวยเครื่องมือ ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน แบบสังเกต แบบประเมิน
พัฒนาการ 4 ดาน และนํามาสรุปผลการประเมิน โดยจัดทําขอมูลนําผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็ก มีหลักฐานรองรอยการเรียนรู และดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ
เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ครูมีจัดทําวิจัยชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยนําผลการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ เปนชุมชนแหลงการเรียนรู และนําไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
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โครงการที่พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดแก
โครงการพัฒนาบุคคลกร มีกิจกรรมสถิติ ขาด ลา มาสายของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทําวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมครูโรงเรียน
เอกชนดีเดน
โครงการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
โครงการขวัญกําลังใจ มีกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม
โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็กพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร กิจกรรมวันปยมหาราช กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ กิจกรรมทําบุญตักบาตรสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมแหเจาพอพระยาสี่เขี้ยว กิจกรรมฉลองชัยชนะ
ทานทาวสุรนารี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,016

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

87.00

888

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

880

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

890

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

885

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

895

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

88.00

835

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

850

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

835

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

820

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

85.00

788

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

825

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

750

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

95.00

940

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

√

-

990

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

890
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87.40

ดีเลิศ

82.19

ดีเลิศ

77.56

ดีเลิศ

92.52

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

88.00

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

1,000

98.43

ยอด
เยี่ยม

84.94

ดีเลิศ

96.75

ยอด
เยี่ยม

85.93

ดีเลิศ

85.63

ดีเลิศ

89.86

ดีเลิศ

88.12

ดีเลิศ

1,000
85.00

863

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

850

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

875

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

95.00

983

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

980

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

985

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

86.00

873

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

870

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม
ทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

875

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

86.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

870
870

95.00

913

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

950

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

875

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
โรงเรียนให ้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให ้สอดคล ้องตามแนวทางการปฏิรป
ู การศึกษา
ตามนโยบายการจัดการศึกษา และตามข ้อเสนอแนะทีได ้จากการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. โดยดําเนิ นการพัฒนา
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ผูเ้ รียนในด ้านผลสัมฤทธิทางวิชาการและด ้านคุณลักษณะทีพึงประสงค ์โดยการส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนทังกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลักสูตร และโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

โรงเรียนได ้ดําเนิ นการเพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนรู ้ของนักเรียนให ้สูงขึน โดยกําหนด

เป็ นโครงการ/กิจกรรม เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ และพัฒนาความสามารถ
ของผูเ้ รียนครอบคลุมทังในด ้านการอ่าน การเขียน การสือสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห ์ การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น และแก ้ปัญหาการสร ้างนวัตกรรม การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร โดยมีแนวทางดําเนิ นการพัฒนาแต่ละด ้านดังนี

1. การพัฒนาความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ
โรงเรียนดําเนิ นการในการพัฒนาความสามารถด ้านการอ่าน การเขียน การสือสารและการ คิดคํานวณให ้แก่ผูเ้ รียนทุก
กลุม
่ เป้ าหมายด ้วยกิจกรรมทีหลากหลายทังการจัดการเรียนการสอนในชนเรี
ั ยนและการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมต่างๆ

เพือให ้ผูเ้ รียนมีระดับความสามารถทุกด ้านผ่านเกณฑ ์ตามทีโรงเรียนกําหนด

ลําดับแรกในการพัฒนาผูเ้ รียนให ้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน)
และการสือสารนัน
การเขียนแต่ละระดับชนั

(โดยถือเป็ นเรืองทีมีความสําคัญเป็ น

ทังนี ในการพัฒนาความสามารถด ้านการอ่าน

การเขียน

โรงเรียนเริมจากการสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านการเขียนของผูเ้ รียนโดยใช ้แบบประเมินการอ่าน
ได ้พัฒนาตามนโยบายการแก ้ไขปัญหาด ้านการอ่านของผูเ้ รียน

แล ้วนํ าผลทมการประเมินมาจัดกลุม
่

นักเรียนออกเป็ น 4 กลุม
่ ได ้แก่กลุม
่ อ่านคล่อง กลุม
่ อ่านได ้ กลุม
่ อ่านไม่คล่อง และกลุม
่ อ่านไม่ได ้
และครูได ้ร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เขียนให ้เหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละกลุม
่

เช่น

เรียนและผูเ้ รียนทีย ้ายมาเข ้าเรียนใหม่เท่านัน

จากนันคณะผูบ้ ริหาร

ทีจะช่วยในการพัฒนาระดับความสามารถด ้านการอ่านการ

กลุม
่ อ่านไม่ได ้ ซึงมีเพียงในระดับชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 1
ในกลุม
่ นี ครูจะให ้การดูแลเอาใจใส่

บางส่วนในช่วงต ้นภาค

ในด ้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน

ด ้านการอ่านการเขียนเป็ นอย่างมาก โดยการดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง มีการฝึ กให ้ผูเ้ รียนอ่านบัญชีคาํ พืนฐาน อ่านแจกลูก ฝึ ก
เขียนคําในบัญชีคาํ พืนฐานเป็ นประจําทุกวัน

ส่วนกลุม
่ เด็ก

อ่านไม่คล่อง

โรงเรียนให ้การช่วยเหลือแก ้ไขโดยจัดให ้มีโครงการ

แก ้ไขปัญหาด ้านการอ่านและการเขียนมีกจิ กรรมสนับสนุ นหลายกิจกรรม เช่น นํ าผูเ้ รียนมาฝึ กอ่านทังการอ่านบัญชีคาํ พืนฐาน
ของแต่ละระดับชนอ่
ั านนิ ทาน อ่านหนังสือแบบเรียนต่างๆ ฝึ กการเขียนเล่าเรืองจากภาพ ฝึ กการอ่านรู ้เรือง เพือฝึ กการจับใจ
ความสําคัญของเรืองทีอ่าน เป็ นต ้น สําหร ับผูเ้ รียนทังสองกลุม
่ นี ทางโรงเรียนได ้ประสานขอความร่วมมือกับผูป้ กครองช่วยฝึ กและ
ทบทวนการอ่านการเขียนตามทีครูมอบหมายด ้วยอีกทางหนึ ง
ต่างๆ

เพือให ้อ่านคล่องยิงขึน

ส่วนในกลุม
่ ผูเ้ รียนอ่านได ้

มีการจัดหาหนังสือทีน่ าสนใจสําหร ับผูเ้ รียน

กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนในช่วงพักกลางวันก่อนเรียนในภาคบ่าย

กิจกรรมยอดนักบันทึกการอ่าน

ผูเ้ รียนกลุม
่ อ่านคล่องได ้มีโอกาสช่วยเหลือฝึ กฝนด ้านการอ่านการเขียน
ให ้มีพฒ
ั นาการด ้านการอ่านทีดีขน
ึ

จัดให ้มี

เพือส่งเสริมสนับสนุ นให ้

และช่วยเหลือผูเ้ รียนกลุม
่ ทียังอ่านไม่ได ้

ส่วนในการพัฒนาด ้านการสือสารนัน

สือสารตามเกณฑ ์ของแต่ละระดับชนั

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

จัดให ้มีมุมร ักการอ่านในห ้องเรียนทุกห ้อง

อ่านไม่คล่อง

โรงเรียนส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนมีความสามารถในการ

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด ้านการสือสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทังใน

ห ้องเรียนและนอกห ้องเรียน ทังแบบเป็ นรายบุคคลและรายกลุม
่ โดยฝึ กให ้ผูก้ ล ้าพูด กล ้าแสดงออก ฝึ กการพูดการอธิบาย การ
รายงานหน้าชนเรี
ั ยน

การอภิปราย มีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ฝึ กการสนทนาเพือแลกเปลียนเรียนรู ้ร่วมกัน และครูสร ้าง

สถานการณ์เพือเปิ ดโอกาสให ้ผูเ้ รียนได ้สือสารในกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนจัดทังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อังกฤษ

รูปแบบประโยคอย่างง่ายๆ

เช่น

เป็ นผูน้ ํ าเสนอความรู ้ในฐานกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ

และกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศจัดให ้มีการฝึ กฝนการพูด

ทีใช ้ในการสือสารในชีวต
ิ ประจําวันอย่างสมําเสมอเป็ นประจําทุกวัน

ที

การฟังภาษา

มีกจิ กรรมการอ่านและ

เขียนคําศัพท ์ตามบัญชีคาํ ภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชนั มีการฝึ กอ่าน ฝึ กออกเสียง ทบทวนคําศัพท ์และต่อยอด การใช ้คํา
ศัพท ์เป็ นประโยคง่ายๆ

นอกจากนันโรงเรียนยังมีโครงการ/กิจกรรมอืนๆ

อีกทีเป็ นกิจกรรมช่วย

สนับสนุ นการพัฒนาความ

สามารถด ้านการอ่าน การเขียนและการสือสาร เช่น กิจกรรมหมอภาษา โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษา
ไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษโดยครูตา่ งชาติ
สุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

คํานวณนัน

โรงเรียนมีการวัดระดับความสามารถในด ้านการคิดคํานวณของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชนด
ั ้วยเช่นเดียวกัน

จัดกลุม
่ ผูเ้ รียนตามระดับ

การตอบปัญหาต่างๆ

เป็ นต ้น

สําหร ับการส่งเสริมความสามารถในการคิด

ความสามารถและดําเนิ นการพัฒนาได ้อย่างเหมาะสมต่อไป

คณิ ตศาสตร ์ตามหลักสูตรในชนเรี
ั ยนนัน

มีขนตอนกระบวนการ
ั

เพือจะได ้

สําหร ับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนเน้นให ้ครูจด
ั กิจกรรมการเรียนการสอน

เทคนิ คกระบวนการสอนคณิ ตศาสตร ์ทีเป็ นระบบ

กิจกรรมวัน

ตามสาระ

มาตรฐานตัวชีวัด

ใช ้

โดยในการเรียนรู ้แต่ละครงก่
ั อนเริมการเรียนรู ้ครูจด
ั ให ้มี

กิจกรรมการคิดเลขในใจ มีการแจ ้งจุดประสงค ์ตัวชีวัด เนื อหาสาระทีจะเรียนบอกการนํ าไปใช ้ประโยชน์ มีการทบทวนความรู ้เดิม
ทีเป็ นพืนฐานสําหร ับการเรียนในแต่ละครงก่
ั อน
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แล ้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้สือ

อุปกรณ์การสอนทีเป็ นรูปธรรม

ใช ้เกม เพลง ภาพ แผนภาพต่างๆ มีทงการอธิ
ั
บาย บรรยาย สาธิต เปิ ดโอกาสให ้ผูเ้ รียนลงมือปฏิบต
ั ด
ิ ้วยตนเองในการเรียนรู ้
โดยครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอนไปด ้วย และให ้ผูเ้ รียนได ้สรุปองค ์ความรู ้ทีได ้จากการเรียน มีการจัด
ทําแบบฝึ กหัดหลังจากจบขันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยแบ่งเป็ นแบบฝึ กหัดควบคุมและแบบฝึ กหัดอิสระทีมีการใช ้เวลา
เป็ นตัวกําหนดการฝึ กทักษะ

มอบหมายการบ ้านทีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

และทบทวนบทเรียนของแต่ละวัน

เพือให ้ผูเ้ รียนไดฝ
้ ึ กทักษะทางคณิ ตศาสตร ์

และครูมก
ี ารบันทึกหลังการสอนทังการบันทึกปัญหาทีเกิดจากวิธก
ี ารสอนของครูและพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียน แล ้วนํ าข ้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห ์และแก ้ไขด ้วยกระบวนการทําวิจยั ในชนเรี
ั ยน นอกจากนันโรงเรียนยังจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือส่งเสริมการเรียนรู ้คณิ ตศาสตร ์อย่างหลากหลายวิธเี ช่น
เร็ว

กิจกรรมคณิ ตคิดคํานวณ

จัดให ้มีการฝึ กท่องสูตรคูณมีกจิ กรรมคณิ ตคิด

การตอบปัญหาและการแก ้โจทย ์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร ์อย่างต่อเนื องตลอดปี การศึกษา

โดย

บูรณาการการจัดกิจกรรมเข ้ากับการจัดโครงการ/กิจกรรมอืนๆ ของทัง 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้มีการจัดค่ายคณิ ตศาสตร ์ทีเป็ น
กิจกรรมให ้ผูเ้ รียนได ้นํ าความรู ้หลักการแนวคิดทาง

คณิ ตศาสตร ์จากชนเรี
ั ยนในทุกระดับชนมานํ
ั
าเสนอในลักษณะของฐาน

กิจกรรม ให ้เพือนนักเรียนทังโรงเรียนได ้เข ้าร่วมศึกษา ร่วมลงมือปฏิบต
ั ิ ซึงนอกจากจะเป็ นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้หลักการ
ทางคณิ ตศาสตร ์ของแต่ละระดับชนแล
ั
้วยังเป็ นการเสริมสร ้างทัศนคติทดี
ี ตอ
่ การเรียนคณิ ตศาสตร ์ของผูเ้ รียนและสร ้างความมันใจใน
ตนเองให ้แก่นักเรียนอีกด ้วย

ส่งผลให ้ผูเ้ รียน มีความสามารถด ้านการอ่าน การเขียนการสือสารและการคิดคํานวณ คิดเป็ นร ้อยละ
อยูใ่ นระดับคุณภาพ

87.40

ดีเลิศ

2. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
โรงเรียนมีการดําเนิ นการในการประชุมวางแผน และดําเนิ นการในการพัฒนาความสามารถด ้านการคิดของ ผูเ้ รียน
ทังในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชนเรี
ั ยนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอืนๆ

ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม

โดยเน้น

การฝึ กให ้ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะการคิดขันพืนฐาน ทังการฝึ กทักษะการสังเกต การจัดกลุม
่ การเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท การ
รวบรวมข ้อมูลการเชือมโยง การตังคําถาม การให ้เหตุผล การแปลความ

การตีความ การสรุปอ ้างอิง การนํ าความรู ้ไป

ใช ้การวิเคราะห ์ การประเมิน การสรุปลงความเห็น การสังเคราะห ์ การประยุกต ์ใช ้ความรู ้กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
คิดสร ้างสรรค ์ และคิดแก ้ปัญหา ตามระดับความสามารถของเด็กในแต่ละระดับชนตามเกณฑ
ั
์ทีกําหนดไว ้ ทังในการพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวนัน โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดทีหลากหลายทีส่งเสริมให ้ผูเ้ รียน ไดฝ
้ ึ กทักษะจากการลงมือปฏิบต
ั จิ ริงทัง
แบบรายบุคคล รายกลุม
่ เช่น กิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ STEM ศึกษา กิจกรรมวิชาการกลุม
่
สาระการเรียนรู ้ต่างๆ
คิดเป็ นร ้อยละ

82.19 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. มีความสรางนวัตกรรม
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมคี วามสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยฝกใหผูเรียนรูจักการรวบรวมความรูตางๆ ไดจากการศึกษา
หาความรูดวยตนเองและจากประสบการณจากการทํางานเปนทีม ครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนแนวทางในการตอยอดจากการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน โดยนําประสบการณที่ผูเรียนมีมาใชในการ
ออกแบบสราง นวัตกรรมสรางชิ้นงานแบบงายๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น สําหรับในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสราง
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้

้

นวัตกรรมนั้น ในปการศึกษานี้คณะครูไดรวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผู
เรียน ไดขอสรุปที่เปนมติรวมกันวา จะดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ พัฒนาความสามารถโดยใหผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันทั้งแบบรายกลุมและ
รายบุคคลโดยจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยการใหความรูกับผูเรียน ใชสื่อในหลากหลายชองทางเพื่อนําเสนอตัวอยาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงตั้งแตในอดีต มีใหเห็นในปจจุบันและอาจขึ้นในอนาคตทั้งจากวิธีการนําของจริงซึ่งอาจจะเปนของเลน ของใชที่เปนชิ้นงาน มา
ใหนักเรียนดูตัวอยาง อธิบายโดยใชภาพประกอบ สืบคนโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เชน ทางอินเทอรเน็ต ทางยูทูป เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแ ละ
มองภาพของนวัตกรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนานวัตกรรมของตนเองใหดียิ่งขึ้น
คิดเปนรอยละ 77.56 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนดําเนิ นการส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด ้านการเรียนรู ้กาสือสาร

การทํางานอย่างสร ้างสรรค ์ และมีคณ
ุ ธรรม ในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีวัดกลุม
่ สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี และ
โรงเรียนได ้ดําเนิ นการจัดให ้มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ์ในทุกระดับชนั สัปดาห ์ละ 1 ชวโมง/ห
ั
้องเรียน และประเมินผล
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน การส่งเสริมการนํ าการเทคโนโลยีใช ้เป็ นเครืองมือในการเรียนการสอนทุกกลุม
่ สาระ
การเรียนรู ้เช่น ให ้ผูเ้ รียนมีการสืบค ้นข ้อมูลทํารายงานสร ้างสรรค ์ผลงานต่างๆ ด ้วยตนเอง ค ้นคว ้าเพิมเติมในเรืองทีตนเองสนใจ
เป็ นต ้น นอกจากนี โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะเฉพาะด ้านคอมพิวเตอร ์ เช่น กิจกรรมจิตรกร IT กิจกรรม Robot
Design กิจกรรมสุดยอด E-Book กิจกรรม Graphic Design เป็ นต ้น และทุกครงที
ั มีการค ้นคว ้าทางอินเทอร ์เน็ ตจะ
ฝึ กให ้ผูเ้ รียนรู ้จักการอ ้างอิงถึงแหล่งทีมาของข ้อมูลทีนํ ามาใช ้

เพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช ้สือและเทคโนโลยี

และมี

การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทางเทคโนโลยีทเข
ี ้าถึงง่ายในห ้องเรียนต่างๆ เช่น ห ้องคอมพิวเตอร ์
คิดเป็ นร ้อยละ

92.52 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมุ่งมันพัฒนาผูเ้ รียนให ้มีความก ้าวหน้าในการเรียน รู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาจากพืนฐานเดิม

ในด ้านความรู ้ความเข ้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ และส่งเสริมให ้มีความก ้าวหน้าในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและการ
ทดสอบอืนๆ โดยโรงเรียนกําหนดให ้ครูผูส้ อนทุกคนในแต่ละกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ทัง 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ วิเคราะห ์สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู ้

วิเคราะห ์ตัวชีวัดและร่วมกันวิเคราะห ์ปัญหาทีเกิดจากการใช ้หลักสูตรสถานศึกษาซึงข ้อมูลนํ ามาวางแผนใน

การแก ้ไข ปร ับปรุง และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้ให ้ตรงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีวัด และออกแบบจัดการการ
เรียนรู ้ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญด ้วยวิธก
ี ารทีหลากหลาย เน้นการปฏิบต
ั จิ ริง และมีการวัดประเมินผลอย่างเป็ นระบบตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลของโรงเรียนและสอดคล ้องกับแนวการจัดการศึกษาของชาติและยังมีการรายงานการวัดและประเมินผลให ้
นักเรียนและผูป้ กครองทราบอย่างเป็ นระบบ

นอกจากนันโรงเรียนยังได ้จัดให ้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน

มี

กิจกรรมสนับสนุ นทีหลากหลายและดําเนิ นการทังระบบอย่างต่อเนื องเพือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้ รียนให ้ดีขนส่
ึ ง
ผลให ้ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนดและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของระดับ
ประถมศึกษาปี ที 6 สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปี
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หมายเหตุ นักเรียนเต็มใจสมัครสอบ จํานวน 69 คน จากนักเรียนสายชั้นประถมศึกษา ทั้งหมด 163 คน

จากตารางพบว่าผูเ้ รียนบรรลุการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านเกนฑ ์ของสถานศึกษา 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้
ทุกระดับชนั

คิดเป็ นร ้อยละ

98.79

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
โรงเรียนพัฒนาผูเ้ รียนให ้มีความรู ้ มีทก
ั ษะพืนฐานในการจัดการ

และมีเจตคติทดี
ี ตอ
่ งานอาชีพและการศึกษาต่อ

เรียนการสอนสอดแทรกในทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ และในการจัดกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมชุมนุ ม

โดยได ้จัดการ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม

เวลารู ้ เช่น การฝึ กทักษะด ้านอาชีพในระดับชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 4 - 6 มีการฝึ กงานอาชีพพืนฐานต่างๆ
เช่น

งานเกษตร การจัดจําหน่ ายสินค ้า โดยเน้นให ้ผูเ้ รียนไดฝ
้ ึ กปฏิบต
ั งิ านตามความสามารถและความถนัดของตนเองทังแบบ

เป็ นรายกลุม
่ และรายบุคคล

เปิ ดโอกาสให ้แสดงความคิดเห็นและยอมร ับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น
ื

มนุ ษยสัมพันธ ์ทีดีและการฝึ กความร ับผิดชอบในงานทีได ้ร ับมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็ นต ้น
คิดเป็ นร ้อยละ

84.97 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การพัฒนาใหมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
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เป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามทีดี

การมี

นอกจากนันยังมีการปลูกฝังเจตคติทดี
ี ตอ
่ การทํางานผ่าน

โรงเรียนได ้พัฒนาและส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมเป็ นผูม้ ค
ี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคา่ นิ ยมและ
จิตสํานึ กตามทีสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขด
ั ต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม มีการออกแบบการเรียนการสอนสอดแทรก
คุณลักษณะและค่านิ ยมทีกําหนดในกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ทัง 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ นอกจากนันโรงเรียนได ้จัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิ ยมทีกําหนด เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว (โตไปไม่โกง) กิจกรรมวิถพ
ี ุทธ

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวัน

ไหว ้ครูและมีการประเมินคุณลักษณะและค่านิ ยมเมือสินภาคเรียน และสินปี การศึกษา

คิดเป็ นร ้อยละ

96.75 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่อม
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
โรงเรียนได ้พัฒนาและส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าของความเป็ นไทย มีความภาคภูมใิ จในท ้องถิน มีสว่ นร่วมในการ
อนุ ร ักษ ์วัฒนธรรมประเพณี ไทย

และมีความภาคภูมใิ จภูมป
ิ ัญญาไทย

เพือนํ าไปประยุกต ์ใช ้ในชีวต
ิ ประจําวัน
กิจกรรมต่างๆ

เช่น

โดยการจัดกิจกรรมให ้ผูเ้ รียนได ้เรียนรู ้และฝึ กปฏิบต
ั จิ ริง

จัดกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

มีการจัดโครงการ/

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม
่ สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมไหว ้พระสวดมนต ์ประจําสัปดาห ์ กิจกรรมลอยกระทง เป็ นต ้น นอกจากนันโรงเรียน
ยังส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนได ้มีสว่ นร่วมในการอนุ ร ักษ ์ความเป็ นไทยด ้วยวิธงี ่ายๆ

เช่น

พูดภาษาไทยให ้ช ัดเจน

มีการใช ้คําสุภาพ

“ค่ะ/คร ับ ลงท ้ายคําพูด การมีมารยาทในการทักทายตามธรรมเนี ยมไทย โดยการไหว ้สวัสดีผูท้ อาวุโสกว่
ี
า การแต่งกายด ้วยผ้า
ไทยทุกวันศุกร ์ เป็ นต ้น
คิดเป็ นร ้อยละ

85.93 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย

โรงเรียนได ้พัฒนาและส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนเข ้าใจ ยอมร ับ และอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด ้านเพศ วัย

เชือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทังในห ้องเรียนและนอกห ้องเรียน

เช่น กิจกรรม

กีฬาสี กิจกรรมวันคริสต ์มาส กิจกรรมชุมนุ ม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู ้การอยูค
่ า่ ยพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและผูบ้ าํ เพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ เป็ นต ้น ทังนี เพือปลูกฝังให ้ผูเ้ รียนเข ้าใจในเรืองสิทธิและหน้าทีของตนเองและสิทธิ
ของผูอ้ น
ื การอยูร่ ว่ มกันโดยใช ้หลักคุณธรรม การช่วยเหลือเกือกูลกัน การทํางานร่วมกันเป็ น กลุม
่ เพือเรียนรู ้การเป็ นผูน้ ํ า ผู ้
ตามทีดีการยอมร ับและฟังความคิดเห็นของผูอ้ นความร
ื
ักและสามัคคีกน
ั ในหมู่คณะ เป็ นต ้น
คิดเป็ นร ้อยละ

85.63 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4. สุขภาวะทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
โรงเรียนได ้พัฒนาและส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนรู ้จักร ักษาสุขภาพร่างกายให ้สมบูรณ์แข็งแรง มีสข
ุ ภาพจิตทีดีมอ
ี ารมณ์เบิกบาน

แจ่มใสและมีมนุ ษยสัมพันธ ์ทีดีกบั ผูอ้ น
ื

สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

และสามารถอยูร่ ว่ มกับคนอืนได ้อย่างมี

ความสุข มีความเข ้าใจผูอ้ น
ื รู ้จักหลีกเลียงและขจัดความขัดแย ้งกับผูอ้ น
ื โดยปลูกฝังค่านิ ยมดังกล่าว
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สอดแทรกไปกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทัง 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยเฉพาะอย่างยิงกลุม
่ สาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษานัน

ครูจด
ั ให ้ผูเ้ รียนได ้เรียนรู ้การออกกําลังกายในรายวิชาพลศึกษา

เปิ ดโอกาสให ้นักเรียนได ้มีสว่ นร่วมในการเลือกชนิ ดกีฬาในการเล่น

เน้นผูเ้ รียนให ้เห็นสําคัญในการเรียนรู ้

และเรียนอย่างมีความสุขในรายวิชาพลศึกษา

ปลูกฝังให ้ผู ้

เรียนรู ้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง ฝึ กการปฏิบต
ั ต
ิ นในการมีสข
ุ นิ สยั ทีดีตามสุขบัญญัติ จัดให ้ผูเ้ รียนได ้ร ับอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ทุกเช ้า จัดบริการอาหารเช ้า อาหารกลางวันทีถูกหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหารให ้กับผูเ้ รียน ซึงส่งผลให ้
ผูเ้ รียนมีนําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ ์มาตรฐาน จัดให ้มีห ้องพยาบาลทีได ้มาตรฐานไว ้บริการด ้านสุขภาพแก่ผูเ้ รียน เช่น บริการ
ตรวจสุขภาพ ฉี ดวัคซีน ทําฟัน เป็ นต ้น นอกจากนันโรงเรียนยังจัดให ้มีการประเมินภาวะโภชนาการภาคเรียนละ 1 ครงั เพือ
นํ าข ้อมูลมาใช ้ในการวางแผนการจัดเมนู อาหารการออกกําลังกาย
พลศึกษา

ส่วนในด ้านจิตสังคมนันโรงเรียนจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนมีจต
ิ อาสาในการทํากิจกรรมต่างๆ

ประโยชน์สว่ นรวม
ห ้องเรียน

มีการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ของกรม

เช่น

และเสียสละเพือ

ผูเ้ รียนทุกคนทุกระดับชนจะมี
ั
สลับสับเปลียนหมุนเวียนกันทําหน้าทีในการดูแลร ักษาความสะอาดของ

และพืนทีบริเวณโดยรอบโรงเรียน

และส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนเข ้าร่วมโครงการจิตอาสาตามวาระและโอกาสต่างๆอยูเ่ สมอและ

ต่อเนื อง และได ้จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให ้มีกจิ กรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ของผูเ้ รียนระดับชนประถมศึ
ั
กษา จํานวน
10 ชงโมงต่
ั
อปี การศึกษา เพือส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนไดฝ
้ ึ กคุณลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื องอีกด ้วย
คิดเป็ นร ้อยละ

89.86 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
โครงการทีพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ได ้แก่

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน
2. โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศด ้านวิชาการ
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. โครงการพุทธศาสน์นําสุข
5. โครงการพัฒนาผูเ้ รียน
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. กิจกรรมห ้องเรียนสีขาว
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผล
สําเร็จ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ผล
สําเร็จ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมงคลกุลวิทยาบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาให ้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพือพัฒนา
ผูเ้ รียนให ้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ ์มาตรฐาน

ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

ตามหลักศาสนา

และผูเ้ รียนมีทก
ั ษะในการดําเนิ นชีวต
ิ

ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูบ้ ริหารใช ้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช ้ กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดรมมิง ( DEMING
วงจร PDCA ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู
วิสยั ทัศน์

CYCLE ) ยึดหลักการขอความร่วมมือ COOPERATA

เป็ น

ผู ้ ปกครอง และผูท้ รงคุณวุฒิ ได ้มีการประชุม วางแผน กําหนดเป้ าหมาย

และพันธกิจของโรงเรียน มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ าย

โรงเรียนดําเนิ นการมีการกําหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ สอดคล ้องกับสภาพความต ้องการพัฒนา
ของโรงเรียน นโยบายปฏิรป
ู การศึกษา ความต ้องการของชุมชน ท ้องถินและสอดคล ้องกับแนวทางการปฏิรป
ู ตามแผน
การศึกษาชาติ มีการวิเคราะห ์สภาพปัจจุบน
ั
ปัญหา และการจัดการศึกษาทีผ่านมา โดยศึกษาข ้อมูลสารสนเทศจากผลการ
นิ เทศติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยผูบ้ ริหาร

และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครู
คณะครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ร่วมวางแผนกําหนดกลยุทธ ์ในการ

ผูป้ กครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียน

ใช ้

ข ้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ได ้แก ้ ข ้อมูลจาก SAR กิจกรรมสร ้างความสัมพันธ ์กับชุมชน กิจกรรมตรวจ และติดตาม
คุณภาพภายใน สํารวจเด็กและจําแนกอายุเด็กทีเข ้าเรียนใน ปี 2564 เพือใช ้เป็ นข ้อมูลวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา และจัดทําแผน ปฏิบต
ั ก
ิ ารประจําปี ตามกิจกรรมจัดทําแผนบริหาร กิจกรรมการบริหารวิชาการ กิจกรรมการบริหารงบ
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ประมาณ กิจกรรมงานบริหารบุคลากรและนํ าผลการบริหารจัดการของสถานศึกษารายงานให ้ผู ้

ทีเกียวข ้องทราบโดยจัด

ประชุมชีแจ ้งเป็ นรายห ้องเรียนและรางงานทางเว็บไซต ์ของโรงเรียน
การพัฒนางานวิชาการทีเน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด ้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา เพือให ้มีคณ
ุ ภาพการศึกษาขันพืน
ฐานให ้ได ้มาตรฐานการศึกษา มีการประกาศมาตรฐานกําหนดเป้ าหมายและค่า เป้ าหมายการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
กําหนดทิศทางในการขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีเปาหมายทีช ัดเจนกําหนดแผนงาน

เพือ

โครงการ

กิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รียนครบทุกกลุม
่ เป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรของสถานศึกษา
และส่งเสริมความสามารถด ้านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครืองมือในการ
เป็ นไทย

เรียนรู ้ ส่งเสริมอัตลักษณ์ปลูกฝังคุณธรรมความสํานึ กในความ

ส่งเสริมสุขภาพและวิถช
ี วี ต
ิ ตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศักยภาพโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมวันวิชาการ

ผูเ้ รียนทุกคนได ้ร ับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน

โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศด ้าน

วิชาการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให ้มีความชํานาญ เชียวชาญในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให ้ครู
และบุคลากรได ้พัฒนาศักยภาพทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ เพือให ้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครูและผูบ้ ริหารเข ้าร ับการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื อง
เช่น การอบรม Active Learning ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญผ่านแอปพลิเคช ัน Zoom จัดกิจกรรมส่งเสริมวันวิชาการ
กิจกรรมนิ เทศการจัดการเรียนการสอน

ผูบ้ ริหารจัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพและสังคมทีเอือต่อการจัดการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการปร ับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์หเื อือต่อการเรียนรู ้

จัดสิงแวดล ้อม

โดยจัด

บรรยากาศ อาคาร สถานทีให ้ดู

สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู ้ทังภายในและภายนอกห ้องเรียน โดยมีตาํ รวจจราจร สารวัตรนักเรียน และครูเวรประจําวันมาคอ
ยอํานวยความสะดวก งานจราจรในช่วงเช ้าและช่วงเย็น เพือความปลอดภัยต่อผูเ้ รียนและผูป้ กครอง จัดอาหารทีสะอาด ถูกหลัก
อนามัย

มีสข
ุ าภิบาลทีสะอาดปลอดภัย

โดยทางโรงเรียนบริการด ้านอินเทอร ์เน็ ตตลอดเวลา

สะดวกให ้ครูอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับผูเ้ รียน

เช่น

มีห ้องเรียน

Smart

Classroom

สนับสนุ นสือและสิงอํานวยความ
เพือให ้ผูเ้ รียนได ้ศึกษาค ้นคว ้า

ข ้อมูล และจัดทํารายงาน
จัดให ้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา โดยวงจร PDCA โดยโรงเรียนได ้ กําหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนิ นการตามแผนการจัดการศึกษาทีกําหนดไว ้ จัดให ้มีการประเมินผลและตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ติดตามผลการดําเนิ นการเพือพัฒนาสถานศึกษาให ้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งให ้แก่หน่ วยงานต ้นสังกัดเป็ นประจําทุกปี และรายงานผล SAR ให ้
สาธารณะชนร ับทราบ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที
ระดับ

ยอดเยี่ยม โครงการทีพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ได ้แก่

1. โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศด ้านวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาโรงเรียน
5. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. โครงการสร ้างความสัมพันธ ์กับชุมชน
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2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 37

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

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

90.00

37

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง

√

-

37

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

37

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

37

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

37

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

37

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

85.00

37

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

37

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

37

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

37

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

90.00

37

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

37

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

37

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

93.00

37

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

37

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

37

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

37

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

37

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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90.00

37

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดการเรียนรู

√

-

37

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

37

สรุปผลการประเมิน

100.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูจด
ั การเรียนการสอนให ้เป็ นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล ้องมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานเน้นให ้ผูเ้ รียนมี
กระบวนการคิดและปฏิบต
ั จิ ริงสามารถนํ าไปประยุกต ์ใช ้ในชีวต
ิ ประจําวันได ้ โรงเรียนได ้จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรกลุม
่ สาระการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

จากการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ ายมอบหมายให ้ครูจด
ั ทําหน่ วยการเรียนรู ้

เน้นการส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนได ้ปฏิบต
ั จิ ริง

จัดการเรียนการสอนแบบ

Learning ได ้แก่ แบบตังคําถาม แบบระดมสมองและแบบ BBL ( Brain based learning )

Active

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนทีสอดคล ้องกับข ้อมูลผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลทีผู ้
เรียนและครูได ้ร่วมกันจัดทํา

มีการนิ เทศการสอนภายในอย่างเป็ นระบบโดยผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและหัวหน้าสายชนั มี

การเเลกเปลียนความคิดเห็น และข ้อเสนอแนะเพือให ้ผูร้ ับการนิ เทศนํ าข ้อเสนอแนะไปพัฒนาปละปร ับปรุงการเรียนการสอนจัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
คณิ ตคิดเร็ว

ส่งเสริมความสนใจและความถนัด เช่น ชุมนุ มดนตรีสากล ชุมนุ มภาษาอังกฤษเพือการสือสาร ชุมนุ ม

ชุมนุ มกีฬา

อ่านทํานองเสนาะ

ชุมนุ มศิลปะ

ร ้องเพลง

ชุมนุ มภาษาไทย

วาดภาพระบายสี

แห่งชาติ

วันสุนทรภู่

วันวิทยาศาสตร ์

ห ้องเรียน

โดยการนํ าเสนอผลงาน

ดุรยิ างค ์

กิจกรรมการแข่งขัน

ความเป็ นเลิศด ้านวิชาการ

วันคริสต ์มาส

ได ้แก่

กิจกรรมวันสําคัญ

ประกวดคัดลายมือ

ได ้แก่

วันภาษาไทย

ค ้นคว ้าหาข ้อมูลจากอินเทอร ์เน็ ตทังในห ้องคอมพิวเตอร ์และนอก

การทํารายงานวันสุนทรภู่

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู ้

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูใช ้สือเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือต่อการเรียนรู ้
hand

โดยใช ้สือเทคโนโลยีจด
ั การเรียนการสอน on line

และให ้ใบงานผ่านทาง line กลุม
่ ห ้องเรียนให ้ผูเ้ รียนได ้ร่วมกิจกรรม

จัดทํารายงานกลุม
่
เสนอผลงาน

ใช ้กระบวนการวิจยั ในการเรียนรู ้ เช่น การ

ค ้นคว ้าหาข ้อมูลจากอินเทอร ์เน็ ตทังในห ้องคอมพิวเตอร ์และนอกห ้องเรียน ใช ้เครือข่ายไร ้สาย

สามารถใช ้สือเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์

การทํารายงาน

โทรศัพท ์มือถือสืบค ้นข ้อมูล

กิจกรรมทัศนศึกษา

on

การจัดทํารายงานกลุม
่ นํ าเสนอ

ได ้แก่

ผูเ้ รียน
การนํ า

กิจกรรมบริการสารสนเทศ ICT ห ้องเรียน Smart classroom

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
ครูบริหารการจัดการชนเรี
ั ยนเชิงบวก โดยครูสร ้างบรรยากาศในการเรียนให ้ผูเ้ รียนร ักการเรียนรู ้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ครูมป
ี ฏิสม
ั พันธ ์ทีดีกบั ผูเ้ รียน มีเมตตา ให ้คําแนะนํ าอธิบายความรู ้อย่างเสมอภาค

ครูเป็ นกัลยาณมิตรกับผูเ้ รียน

ทุกคน สร ้างขวัญและกําลังใจโดยให ้รางวัลและชมเชยผลงานของผูเ้ รียน ครูจด
ั ทําสือ ป้ ายนิ เทศทีกระตุ ้นความสนใจของผูเ้ รียน
จัดห ้องให ้สะอาด มีข ้อปฏิบต
ั ใิ นการใช ้ห ้องเรียนร่วมกัน มีมุมแสดงผลงานและมุมหนังสือให ้ผูเ้ รียนได ้ศึกษาค ้นคว ้า
ครูจด
ั ทําเอกสาร เครืองมือตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
หลากหลาย

ประเมินตามสภาพจริง

มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนอย่าง

ทีเป็ นไปตามแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้รายกลุม
่ สาระ

ประเมินผลทังกลางปี และปลายปี และจัดทําแบบบันทึกคะแนนทีเหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน

กําหนดให ้มีการวัด

ครูมก
ี ารจัดทําวิจยั ในชนเรี
ั ยนทุก

ระดับชนโดยนํ
ั
าผลการจัดการเรียนรู ้มาปร ับปรุงแก ้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให ้ดีขน
ึ ครูผูส้ อนร่วมกันแลกเปลียน
ความรู ้และประสบการณ์ เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) ในระดับสายชนั เป็ นการแลกเปลียนข ้อมูลและปัญหานํ าไปปร ับปรุง
แก ้ไข เพือพัฒนาการจัดการเรียนรู ้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที 2 กระบวนการบริหารและการจัดการมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
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ดีเลิศ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการสร ้างขวัญและกําลังใจ
3. การสรรหาและคัดการเลือกบุคลากรทางการศึกษา
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญาอยางรอบดาน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กไดฝกทักษะ ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และมีการจัด สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
และการพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณใหกับ
เด็ก 2. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยใหกับเด็กภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีความตั้งใจมุงมั่นในการพัฒนาการจัดประสบการณ โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เด็กเรียนรูจากการเลน และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ครูสรางวินัย
บริหารหองเรียนเชิงบวก และมีการประเมินผลเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกําหนดเปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูัเรียนใหสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ ทักษะการ อาน การ
เขียน การคิดคํานวณ สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กลา แสดงออก และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเนน คุณภาพผูเรียน
รอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง ใชวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนมี
สวนรวมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. สรางสถานการณใหเด็กไดฝกการรับของและกลาวขอบคุณและเมื่อทําผิดรูจักกลาวขอโทษ 2. ฝกใหเด็กไดมีการชวยเหลือตนเองทั้งที่บานและโรงเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูในการใชสื่อเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ใหมากขึ้น 2. สื่อดานโสตทัศนูปกรณในหองเรียนควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหทันสมัยกับความกาวหนาของเทคโนโลยีเชน โทรทัศน คอมพิวเตอร
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเพียงพอกับการใชงานทุกหองเรียน และบูรณาการสื่อทองถิ่นมาใชในการจัดมุมประสบการณเชน สื่อมุมบาน สื่อมุมศิลปะ 2.
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความปลอดภัยและเพียงพอกับจํานวนเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ตอเนื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ผูเรียนสวนใหญยังตองได
รับการพัฒนาตอไป
กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนควรจัดใหมีหองปฏิบัติการ และมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ ติดตามที่ชัดเจน จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
พัฒนาครูใหมีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ควรนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพื่อผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง มีรูป
แบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและความตองการความชวยเหลือพิเศษ
5. แนวทางการพัฒนา

1. สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป และแผนป ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน และทองถิ่น
2. สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหเหมาะสมกับผูเรียนสนองความตองการของผูเรียน และทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนสามา
รถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน
3. สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชนโดยการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชนไดรับรู
อยางตอเนื่องดวยรูปแบบที่หลากหลาย
4. สงเสริมสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาใหครูนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษาพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดคํานวณ คิดวิเคราะหโดยใชวิธีการที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน
6. สถานศึกษาจัดใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค
คิดแกปญหาการสรางองคความรูดวยตนเองของผูเรียน เชน การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการเปนตน
7. สถานศึกษา นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของทุกฝาย ทุกงานมาใชปรับปรุง พัฒนางานอยางเปนระบบมากขึ้น
8. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นนโยบายแนวโนมในการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง
9. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อ และกิจกรรมที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
10. สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของความประหยัด ความมีเหตุมีผลมีภูมิคุมกันใน
การดําเนินชีวิต

6. ความตองการชวยเหลือ

1. พัฒนาครูใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ โดยอบรม ดูงาน
2. พัฒนาระบบบริหารงานของผูบริหารใหมีความชัดเจน ใหมีการติดตามงาน นิเทศและสั่งการอยางเปนระบบและสรางทีมงาน
3. เพิ่มมาตรการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองมากขึ้น
4. สงเสริม สรางขวัญ กําลังใจและใหรางวัลแกครูมืออาชีพ
5. สงเสริมใหครูทําวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาระบบการทํางานใหเปนระบบทีมที่ชัดเจน
6. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลทีห่ ลากหลาย โดยมีการประเมินรวมกันระหวาง
ครู ผูเรียน ผูปกครอง พรอมทั้งนําผลมาปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. พัฒนาดานทักษะการคิดวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การสรุปความคิดรวบยอด ขาดความเขาใจและทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สารสนเทศโดยจัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดคนควา รูจักตั้งคําถาม คนหาขอมูล จัดทําขอมูลสรุปขอมูลดวยตนเองและฝกทักษะการทํางานเปนกลุมใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
8. พัฒนาดานการประชาสัมพันธ การเผยแพร การแจงขาวสารใหเปนระบบ
9. สงเสริมดานการเขามามีสวนรวมและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาใหเดนชัดและเปนรูปธรรม
10. เปดโอกาสและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกดาน
11. เขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอและขอรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ
12. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมกับผูปกครองชุมชนหรือหนวยงานอื่น ๆ ในลักษณะการบูรณา
การเพื่อพัฒนาผูเรียน
13. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
14. สงเสริมใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการ
15. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการประเมินตนเองตามชวงชั้นสรุปรายงานผลทุกเดือน
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16. ควรประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงความสําคัญของการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรวมมือกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
17. ควรจัดอบรม พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยใหเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
1. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให ้มีความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึน และนํ า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช ้ในการจัดการเรียนการสอนให ้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้และสามารถ นํ าความรู ้ทีได ้ร ับไปใช ้ใน
การแก ้ปัญหา
2. ใช ้กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด ้าน โดยดําเนิ นการอย่างต่อเนื องและปร ับปรุง กิจกรรม/
โครงการให ้มีความเหมาะสมยิงขึน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นการฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์ และการสรุปความคิด ควบความคิด
สร ้างสรรค ์อย่างต่อเนื องและให ้เป็ นรูปธรรมมากขึน นอกจากนี จะมีการช่วยเหลือ แก ้ไขผูเ้ รียนทีมีปัญหาในด ้าน

การเรียน

โดยจัดกิจกรรมซ่อมเสริมและมีการศึกษาวิจยั เพือแก ้ปัญหาต่อไป
4. วางแผนรวบรวมข ้อมูล กํากับ ดูแล นิ เทศและติดตามเกียวกับงานวิชาการ ได ้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การวัดประเมินผลและการเทียบโอน ผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการ
ศึกษา การพัฒนาและการใช ้สือและเทคโนโลยี พัฒนาและส่งเสริมการให ้มีแหล่งเรียนรู ้การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการส่งเสริมชุมชนให ้มีความเข ้มแข็งทางวิชาการ
5. การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ้ทุกกลุม
่ สาระ จัดการเรียนรู ้ตามแนวปฏิรป
ู

โดย

เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ พัฒนาคุณธรรม ความรู ้ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช ้สือประกอบการเรียนรู ้ จัดกิจกรรม
ห ้องสมุด ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารต่างๆ ให ้เอือต่อการเรียนรู ้

ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการ

6. ส่งเสริมครูให ้เข ้าร ับการอบรม เพือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆ ด ้าน และส่งเสริมให ้ครูมี
ความก ้าวหน้าในวิชาชีพ
7. จัดสวัสดิการต่างๆ แก่ครูเพือเป็ นการสร ้างขวัญและกําลังใจแก่ครูในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ได ้จัดครูเข ้า
สอนตามความถนัดและความสามารถ มีการพัฒนาครูผูส้ อนให ้มีศก
ั ยภาพ โดยการส่งครูเข ้าร ับการอบรมเพิมเติมความรู ้และ
ทักษะในแต่ละกลุม
่ สาระการเรียนให ้มากขึน

- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
พัฒนาการที่สมวัยเปนเครื่องบงชี้ถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆ ดานตองอาศัยความรวมมือของหลายๆฝายที่
เกี่ยวของเริ่มตั้งแตแมหรือครอบครัวที่จะตองใหการดูแลที่ถูกตองตั้งแตอยูในครรภ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชนและออกกําลังกายอยางพอเพียง เมื่อคลอด
แลวมีการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใหอาหารเสริมตามวัย ดังนั้นครอบครัว ผูปกครอง ครู ผูเลี้ยงดูเด็กตองมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กใน
ชวงวัย 0 - 5 ป ตองสามารถเลี้ยงดูจัดประสบการณพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ การพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองเริ่มตั้งแต
อยูในครรภ ชวงปฐมวัยและตอเนื่องตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ตองพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป ใหมีความพรอมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสม
กับวัย มีความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูและสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณอยาง
ครอบคลุมทั้ง 4 ดานและมุงเนนเด็กปฐมวัยใหไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริง ปฏิบัติจริง จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคไปใชในชีวิตประจําวัน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นายศุภพงศ มงคลกุล ผูอํานวยการ
นางสาวอัญชลี กุงทอง เจาหนาที่

Page 66 of 67

ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน )

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
( รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงคลกุลวิทยา

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายปัณฑิต มงคลกุล
นางจรรยา มงคลกุล
นางปริศนา สว่างทัพ
นางศิริลักษณ์ ทองเลี่ยมนาค
นางสาวศิรัญญา ตี๋ชื่น
นางรัชนี สำราญกลาง
นายศุภพงศ์ มงคลกุล

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม ขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วม
ประชุม และได้มอบหมายให้ นายศุภพงศ์ มงคลกุล กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1
- การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
- มาตรฐานการศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
- การใช้งบประมาณซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้ถอดถอนครู จำนวน 5 คน พี่เลี้ยงเด็ก 1 คน คือ
1. นางกัลยา รังสูงเนิน ถอดถอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
2. นางสาวนิ่มนวล กฤษณสุวรรณ ถอดถอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
3. นายวีระพงษ์ ภูจันทึก ถอดถอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
4. นางสาวณัฐธยาน์ มาศรี ถอดถอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
5. นางวิไลวรรณ ตระกูลคำ ถอดถอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
6. นางระเบียบ มณีปรุ พี่เลี้ยงเด็ก จำหน่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
แต่งตั้งครู จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวพรรณรายณ์ มั่งทอง แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2564
2. นางสาวธัญธรณ์ ไสยรส แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2564
3. นางสาวสุไพริน ธาตุจันทึก แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2564
4. นางสาวบุษกร เวชประโคน แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2 ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (หน้า 4 – 10)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.1 การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
(หน้า 11 - 23)
ที่ประชุม
เห็นชอบ
5.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 และจัดโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย
(หน้า 24 - 39)
ที่ประชุม
เห็นชอบ
5.3 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ประชุม
เห็นชอบ
5.4 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แพร่
ระบาด ทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
1. 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา
1.1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
1.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
1.3 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

1.4 จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
1.5 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน
1.6 ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
2. กำหนดแนวปฏิบัติ
2.1 แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (หน้า 40)
2.2 แนวปฏิบัติสำหรับครูผดู้ ูแลเด็ก (หน้า 41 - 42)
2.3 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน (หน้า 43)
2.4 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน แกนนำด้านสุขภาพ (หน้า 44)
2.5 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง (หน้า 45)
2.6 แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด (หน้า 46)
3. กำหนดนักเรียนมาโรงเรียนโดยสลับกันมาเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
อนุบาลกลุ่มละ 15 – 20 คน ระดับประถม กลุ่มละ 20 – 25 คน เปลี่ยนกันมาเรียน
ตามตาราง ดังนี้ (หน้า 47 - 48)
ที่ประชุม
เห็นชอบ
5.5 การใช้งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 แพร่ระบาด ตลอดปีการศึกษา 2564
(หน้า 48)
ที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทราบ

(นายศุภพงศ์ มงคลกุล)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายปัณฑิต มงคลกุล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงคลกุลวิทยา

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปัณฑิต มงคลกุล
นางจรรยา มงคลกุล
นางปริศนา สว่างทัพ
นางศิริลักษณ์ ทองเลี่ยมนาค
นางสาวศิรัญญา ตี๋ชื่น
นางรัชนี สำราญกลาง
นายศุภพงศ์ มงคลกุล

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม ขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วม
ประชุม และได้มอบหมายให้ นายศุภพงศ์ มงคลกุล กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน
ระเบียบวาระที่
เรื่องที่
เรื่องที่
ที่ประชุม

1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1
การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี
2
การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2564
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 11 ธันวาคม 2563

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 ธันวาคม 2563
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไกล
ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมายและอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์
นครราชสีมา
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประกวดการแข่งขัน ดนตรี –
นาฏศิลป์ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึก ษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ลูกเสือแข่งขันผูกเงื่อน เดิน ทรงตัว โยนบอล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ลูกเสือสามัญแข่งขันเข็มทิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชา การ
จำนวน 33 รายการ นักเรียนจำนวน 53 คน ณ โรงเรียนประสารและโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลำตะคอง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เด็กอนุบาลปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ตลาดไทยวน อ.สีคิ้ว
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2563 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายดำรงแคมป์ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
วันที่ 7 – 8 , 11 – 15 มกราคม 2564 ปิดเรียนเหตุพิเศษ (เฝ้าระวังโควิด)
วันที่ 15 – 19 , 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดนิทรรศการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับเตรียมอนุบาล
ภาคเรียนละ 4,980
ระดับอนุบาล 1 – 3
ภาคเรียนละ 2,130
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนละ 1,870
2. อัตราค่าธรรมเนียมอื่น (บาท/ปี)
รายการ
ระดับปีการศึกษา
เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถม
2.1 ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
500
500
2.2 ค่าซักฟอก
200
200
2.3 ค่าอาหารกลางวัน
6,000
5,000 5,000
2.4 ค่าอาหารเสริม
1,200
2.5 ค่าประกันอุบัติเหตุ
200
200
200
2.6 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
1,000 1,200
2.7 ค่าเรียนดนตรี
1,000 1,000
2.8 ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 1,400 1,400
ที่ประชุม
เห็นชอบ

ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียน

บาท
บาท
บาท

(ปีละ 9,960 บาท)
(ปีละ 4,260 บาท)
(ปีละ 3,740 บาท)

หมายเหตุ
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียว
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
เก็บเป็นรายปี
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน

5.2 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้การอุดหนุน ดังนี้
1. หนังสือเรียน หนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
จัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือ
ระดับ ก่อนประถมศึกษาใช้ห นังสือเสริมประสบการณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย เลือกจากหนังสือที่มี
คุณสมบัติส ่งเสริม และพัฒ นาเด็ กตามมาตรฐานคุ ณลัก ษณะที ่พ ึงประสงค์ในหลักสูตรการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน / รายวิชา
พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 และใช้
แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีเพื่อส่งเสริมทักษะ
ที่จำเป็นแก่นักเรียน คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
ระดับก่อนประถม
คนละ 200.00 บาท / ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คนละ 656.00 บาท / ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่

2
3
4
5
6

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
คนละ

650.00
653.00
707.00
846.00
859.00

บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี

2. รายการหนังสือที่โรงเรียนสั่งซื้อ (หน้า 6 – 14 )
3. สำหรับแบบฝึกหัดและชุดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิม โดยให้
ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
ระดับเตรียมอนุบาล
ราคา 239 บาท
ระดับอนุบาล 1
ราคา 261 บาท และภาษาอังกฤษ 150 บาท
ระดับอนุบาล 2
ราคา 150 บาท
ระดับอนุบาล 3
ราคา 200 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ราคา 120 บาท และภาษาอังกฤษ 760 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ราคา 155 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ราคา 130 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ราคา 75 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ราคา 185 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ราคา 90 บาท
4. อุปกรณ์การเรียน หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเหมาะสมที่ต้องใช้ในการ
เรียนของนักเรียนแต่ละระดับและวิชา เช่น สมุด แบบฝึกหัด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษ
ดินน้ำมัน เป็นต้น
อัตราการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 100 บาท / ภาคเรียน
ระดับประถมศึกษา
คนละ 195 บาท / ภาคเรียน
5. เครื่องแบบนักเรียน หมายถึง เครื่องแบบตามกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ.2551 และที่ได้รับอนุญาตจากผู้รับอนุญาต รวมถึง ชุดฮิญาบ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี
ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดพละศึกษา ชุดฝึก รวมถึง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า
อัตราการอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 300 บาท / ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
คนละ 360 บาท / ปีการศึกษา
6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดแก่นักเรียน จำนวน 4 กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมวิชาการ
ปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
กิจกรรมทัศนศึกษา
การบริการสารสนเทศ ICT

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

อัตราการอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 430 บาท / ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
คนละ 480 บาท / ปีการศึกษา โดยแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้
ก่อนประถมศึกษา
วิชาการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ทัศนศึกษา
สารสนเทศ

ประถมศึกษา
100
100
150
80

บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
ทัศนศึกษา
สารสนเทศ

รวม 430 บาท
ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทราบ

(นายศุภพงศ์ มงคลกุล)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายปัณฑิต มงคลกุล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

80 บาท
50 บาท
130 บาท
180 บาท
40 บาท
รวม 480 บาท

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR )

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
( หลักฐานการเผยแพร SAR )

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังโรงเรียนมงคลกุลวิทยา)

5

แผนผังบริเวณโรงเรียนมงคลกุลวิทยา

เหนือ

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมงคลกุลวิทยา)

7

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ

ที่ปรึกษา

ผูช้ ่วยผู้จัดการ

งานวิชาการ
-

-

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานวัดผลและประเมินผล
งานเทียบโอนผลการเรียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา

งานกิจการนักเรียน
-

การปกครอง
การบริการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

งานบุคลากร
-

วางแผนและกาหนดตาแหน่ง
การได้มา/สรรหาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การใช้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
วินัยและการรักษาวินัย
การให้บริการบุคลากร

งานบริหารงานทั่วไป
-

-

-

ดาเนินงานธุรการ
การบริหารบัญชี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานของ
การศึกษาของบุคลากร ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์
งานบริหารสาธารณะ
งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แก้ไข 256๕)
รายวิชา / กิจกรรม
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
เศษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ / เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
- ชุมนุม
รายวิชา/กิจกรรม เพิ่มเติม
- หน้าที่พลเมือง
- คอมพิวเตอร์
- ดนตรีสากล
รวมเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔
๒oo ๑๖๐
๒oo ๑๖๐
๒oo
๘o
๘o
๘o
๔๐
๘o
๔o
๔o

ป.๑
๒oo
๒oo
๒oo
๘o
๔๐
๔o

ป.๒
๒oo
๒oo
๒oo
๘o
๔๐
๔o

ป.๕
๑๖๐
๑๖๐
๘o
๘o
๘o
๔o

ป.๖
๑๖๐
๑๖๐
๘o
๘o
๘o
๔o

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒o

๑๒o

๑๒o

๔o
๔o
๔o

๔o
๔o
๔o

๔o
๔o
๔o

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๘o

๘๘o

๘๘o

๘๔o

๘๔o

๘๔o

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑,๑๒o ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๑,๒oo ชั่วโมง

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑,o๘o ชั่วโมง
๑๒o ชั่วโมง
๑,๒oo ชั่วโมง

หมายเหตุ
วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้จัดการเรียนการสอนบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่
แล้วโดยไม่เพิ่มชั่วโมงในตารางเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนมงคลกุลวิทยา พุทธศักราช 2551 (แก้ไข 256๕)
รายวิชา / กิจกรรม
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
เศษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ / เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
- ชุมนุม
รายวิชา/กิจกรรม เพิ่มเติม
- หน้าที่พลเมือง
- คอมพิวเตอร์
- ดนตรีสากล
รวมเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔
๒0๐ ๑๖๐
๒0๐ ๑๖๐
200
80
๘๐
80
40
80
40
40

ป.๑
๒0๐
๒0๐
200
๘๐
40
40

ป.๒
๒0๐
๒0๐
200
๘๐
40
40

ป.๕
๑๖๐
๑๖๐
80
80
80
๔๐

ป.๖
๑๖๐
๑๖๐
80
80
80
๔๐

80

80

80

120

120

120

8๐
4๐
4๐

8๐
4๐
4๐

8๐
4๐
4๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

920

920

920

840

840

840

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐ ๓๐/๑๐

๔๐
40
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

40
40
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
1,160 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
1,240 ชั่วโมง

40
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

40
40
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
1,080 ชั่วโมง
160 ชั่วโมง
1,240 ชั่วโมง

หมายเหตุ
วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้จัดการเรียนการสอนบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่
แล้วโดยไม่เพิ่มชั่วโมงในตารางเรียน

undeﬁned
(ประวัติภาพรวมของโรงเรียนมงคลกุลวิทยา)

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน

1

1. ประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางปราณี
มงคลกุล นางจิตรา ตันทวีวงศ์ นางสาวผกา มงคลกุล และนางสาวนงลักษณ์ มงคลกุล บนที่ดินของ
คุณแม่ผึ้ง มงคลกุล จานวน 1 ไร่ 63 ตารางวา ขออนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ 4 / 2501 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2501 ชื่อ “โรงเรียนมงคลกุลวิทยา” ตั้งอยู่
เลขที่ 126 หมู่ที่ 15 ถนนผาสุก ตาบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เป็น 3
ไร่ 8 ตารางวา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวตลาดอาเภอสีคิ้ว ให้มีสถานที่ศึกษาที่เพียงพอแก่ความ
ต้องการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนายทอง เดชวรรณ
เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวนงลักษณ์ มงคลกุล เป็นผู้จัดการ และนายนิยม สุริยะ เป็นครูใหญ่ มีจานวน
นักเรียน 100 คน ปัจจุบันในปีการศึกษา 2564 มี นางจรรยา มงคลกุล เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็น ผู้จัดการ
และมี นายศุภพงศ์ มงคลกุล เป็นผู้อานวยการ มีจานวนนักเรียน 1,326 คน
ทาเนียบผูบ้ ริหาร
พ.ศ.2501
นายทอง เดชวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวนงลักษณ์ มงคลกุล เป็นผู้จัดการ
นายนิยม สุริยะ เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2504
นายทอง เดชวรรณโอนกิจการโรงเรียนให้นางสาวผกา มงคลกุล
พ.ศ.2505
นายนิยม สุริยะ ลาออกจากครูใหญ่ แต่งตั้งให้ นายบุญนาค ดวงสุดา รักษาการแทน
พ.ศ.2506
แต่งตั้ง นายบุญนาค ดวงสุดา เป็นครูใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ มงคลกุล ลาออกจาก
ตาแหน่งผู้จัดการ และแต่งตั้งให้ นางสาวจรรยา มงคลกุล เป็นผู้จัดการ
พ.ศ.2517
แต่งตั้งให้นางสาวจรรยา มงคลกุล เป็นครูใหญ่แทนนายบุญนาค ดวงสุดา
พ.ศ.2529
รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้ นางจรรยา อินทร์อุดม เป็นผู้รับมอบอานาจทาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมงคลกุลวิทยาตลอดไป
พ.ศ.2533
แต่งตั้ง นางบุญเทียม ลิ้มสัสนานนท์ เป็นครูใหญ่ แทน นางจรรยา อินทร์อุดม
พ.ศ.2542
แต่งตั้ง นางจรรยา อินทร์อุดม เป็นผู้รับใบอนุญาต แทนนางสาวผกา มงคลกุล
พ.ศ.2564
แต่งตั้ง นายศุภพงศ์ มงคลกุล เป็นผู้อานวยการโรงเรียนแทน นางบุญเทียม ลิ้มสัสนานนท์
และ นางนางบุญเทียม ลิ้มสัสนานนท์ เป็นที่ปรึกษา

undeﬁned
(เครื่องหมายประจําโรงเรียน สัญลักษณประจําโรงเรียน)
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เครื่องหมายประจาโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน
สุต สูส ลภเต ปญญ
ฟังด้วยดียอ่ มมีปัญญำ

สีประจำโรงเรียน
เขียว – ขำว

อักษรย่อโรงเรียน
ม.ก.

คำขวัญของโรงเรียน
ขยัน ซื่อสัตย์ ยืนหยัดคู่ชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
ควำมรู้คู่คุณธรรม

เลิสลำพลำนำมัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยิมง่ำย ไหว้สวย

ด้วยวำจำไพเรำะ

