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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก                    

   โรงเรียนมีการพัฒนาและสงเสริมดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ใหเด็กมีสุขภพแข็งแรงใหเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย โดยมีกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปร

ผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการ

เจ็บปวยในขณะท่ีอยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรง

ฟนหลังรับประทานอาหารในกิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพเปนสิ่งนักเรียนหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดและมีกิจกรรมโภชนาการ

จัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น ไดรับคุณคาทางอาหารไดครบทั้ง 5 หมู และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหรางกายมีการเจริญเติบโตสมวัย

สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ

          โรงเรียนมีการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีจิตใจราเริงแจมใส มีความอดทน มีความ

มั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก แสดงอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาท ยิ้มงายไหวสวย มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนนักเรียน  มีความรูสึกที่

ดีตอตนเอง ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ สนับสนุนใหดําเนินโครงการ กิจกรรมตางๆดังน้ี

กิจกรรมนันทนาการหนาเสาธง กีฬาสี กิจกรรมการพูดหนาเสาธง  พัฒนาดานอารมณและจิตใจเพื่อใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองมีความมั่นใจ

และกลาแสดงออกควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

โรงเรียนมีการพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม สงเสริมใหเด็กไดมีการพัฒนาการดานสังคม ใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน ชวยเหลือผูอ่ืนสรางนิสัยประหยัดและพอเพียง มีมารยาท รูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เชนโครงการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันพอ กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันสัปดาหภาษาไทยและวัฒนธรรม ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันคริสตมาส

โรงเรียนมีการพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดโดยใหครูจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมบูรณาการ โดย

การยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายอยางอิสระตาม

จังหวะ ซ่ึงจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมเก่ียวกับงานศิลปศึกษาตางๆที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การรับรูเกี่ยวกับความงาม

และสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเลนกับสื่อและเครื่องเลน

อยางอิสระในมุมการเลนกิจกรรมการเลนแตละประเภทสนองตอบความตองการตามธรรมชาติของเด็ก กิจกรรมเสริมประสบการณเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กได

ฟง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ใหเกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ดวยวิธีการหลากหลาย กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็ก

ไดออกนอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลนทั้งที่บริเวณกลางแจงและในรมเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถ

ของเด็กแตละคนเปนหลัก  กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมการเลนที่มีกระบวนการในการเลนตามชนิดของเกมประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนโดยครอบคลุม 4 สาระท่ีควรเรียนรูและสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงปะสงค 12 ขอเพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมรวม

กับผูอ่ืนได ไดแสดงความยินดีเมื่อสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได หรือ แสดงทาทาง พูด ชดเชยในความสามารถและผลงานของตนเอง โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/นอกโรงเรียน กิจกรรมสนองทักษะการคิด โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยโครงงาน กิจกรรม

เกษตรพอเพียง จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน จัดกิจกรรมรักการอาน มีสื่อการสอนตามผนังหองเรียน ฝกการอาน กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยดาราศาสตรสิรินธรเด็ก

เกิดการเรียนรูการปรากฏการตางๆ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
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             โรงเรียน มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร PDCA ดําเนินการวิเคราะหสภาพ

ปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู

ศึกษาขอมูลสารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมกัน กําหนดวิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาหมาย และกลยุทธ

          โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาทั้งสี่ดานสอดคลองกับบริบททองถิ่น โดย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขึ้น โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดทําหลักสูตร ไดมี

การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยความรวมมือจากทุกฝาย มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อลงมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกสวนของหลักสูตร

ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอม ไมเรงรัดวิชาการ เรียนรูผานการเลน ลงมือปฏิบัติผานกิจกรรม 6 หลัก คํานึงถึงความแตกตาง ของบุคคล

หลายชนชาติ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

          จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน โดยหนึ่งหองเรียนมีครู 2 คน เปนครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย

ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถ หรือวุฒิทางการศึกษา กรณีมีวุฒิไมตรง สงครูไปศึกษาอบรมใหมีประสบการณในการดูแลเด็ก สงผลใหงานมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับจากผูปกครอง ชุมชนในการจัดการศึกษาและสงเสริมครูทุกคนในการวิจัยจากปญหาที่พบในชั้นเรียนเพื่อ ครูมีความรู ความสามารถใน

การวิเคราะหและออกแบบการเรียนรู มีทักษะในการจัดประสบการณและ มีทักษะการคิดในการพัฒนางาน ประเมินพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรและนอกองคกรเชน มีทักษะการสังเกตและมีปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครอง สงเสริมครูทุกคนไดรับการอบรมไม

นอยกวา 20 ชั่วโมงตอป โดยทางโรงเรียนมีโครงการอบรมครูและบุคลากร โครงการสวัสดิการครูและบุคลากร  โครงการศึกษาดูงาน โครงการนิเทศภายใน

โครงการวิจัยในช้ันเรียน

          จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและพอเพียง โดยคํานึงถึงถึงความปลอดภัยผูเรียนและสื่อเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เชนหอง

สมุด สนามเด็กเลน จัดใหนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ในการศึกษาหาความรูท่ีหลากหลาย โดยมีโครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการ

พัฒนาหองสมุด สงเสริมใหครูผลิตสื่ออยางหลากหลาย มีโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง รมรื่นสวยงาม การเรียน

การสอนในหองเรียน เด็กๆสามารถไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการปรับเปลี่ยนแหลงเรียนรูตางๆ เชน เรียนรูในหอง Play room เรียนรูสนามเด็กเลน

อานหนังสือในหองสมุด เรียนรูหองคอมพิวเตอร เรียนรูทักษะการออกกําลังกายภาคสนามและสระวายนํ้า กิจกรรม One Day One Word โรงเรียนใหบริการ

สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ มีหองคอมพิวเตอรเพียงพอ ใหบริการนักเรียนและครูเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย มีโครงการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

          มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษา ที่เกิดจากการวิเคราะหมาตรฐานตัวบงชี้

ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2546 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  มีการประกาศคา

เปาหมายแตละมาตรฐานไวอยางชัดเจน และเหมาะสมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยไดดําเนินการดังนี้

โรงเรียนจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                    - สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ป ตั้งแตป 2561-2563 ท่ีเกิดจากการวิเคราะหสภาพปญหา ความจําเปน ความตองการ เพื่อ

นํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ

อัตลักษ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาไวอยางชัดเจน                 

                    - มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา กําหนดโครงการและกิจกรรม วิธีการดําเนินงานในกิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐาน

ปฐมวัย มีการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ทั้งภายในและภายนอก มีผูรับผิดชอบดําเนินงานตามที่กําหนดครบถวน กําหนดงบประมาณแตละโครงการและ

กิจกรรมอยางชัดเจนและคุมคา ตามกระบวนการ PDCA

จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

                   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศอยางชัดเจน จัดสารสนเทศเปนหมวดหมู และพรอมใชนําไปวางแผนครอบคลุมภารกิจทุก

ดานโดยเกิดจากการรวมมือของทุกฝายมีการใหบริการแกผูท่ีตองการนําไปใช

                    - มีโครงสรางการบริหารงาน ที่แบงการบริหารงานออกเปน 5 ฝายงานที่เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           

-มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการติดตามตรวจสอบอยางชัดเจน

                    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปการศึกษาละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการติดตามตรวจสอบอยางชัดเจน

มีผูทรงคุณวุฒิในคําสั่งแตงต้ัง ใชเคร่ืองมือในการประเมินจากสํานักงานการศึกษาเอกชน

นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง    
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                   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานของสถานศึกษา ประชุมรายงานการการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงในการวางแผนปฏิบัติงานในป 63 ใหครอบคลุมภาระงานทั้ง 5 ดาน  มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

                    - มีการนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานประจําป และแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทํา ตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด และ

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

              โรงเรียนมีการกําหนด ครูทุกคนจัดทําแทนการจัดประสบการณท่ีเนนเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามแนวทาง

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผานกิจวัตรประจํา เด็กไดฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการดําเนินการ

              จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ       

ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ี

               ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ ทางโรงเรียนไดมีการจัด

ใหมีโครงการ กิจกรรม และจัดทําเอกสารที่สอดคลอง คือ โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารหนวยการจัดการเรียนรูรายป แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

                ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ โครงการนิเทศการสอน

โครงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ หนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  บันทึกผลการสอน  แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

     มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนาดานใน

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงชี้ คือ โครงการนิเทศการสอน โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน โครงการพัฒนาทักษะการคิด โครงการภาษาดี

มีสุข มุมประสบการณ

   สรางโอกาสใหเด็กไดรับ ประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ครูจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมอยางมีอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็ก จากแหลงเรียน

รูท่ีหลากหลาย และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก ดังน้ี โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความ

สอดคลอง คือ โครงการนิเทศการสอน  โครงการพัฒนาทักษะการคิด ขอตกลงในชั้นเรียนเชน การจัดทําปายขอตกลงชั้นเรียน การเลือกหัวหนาหอง

มุมประสบการณ  การจัดประสบการณในช้ันเรียน ขอมูลจากการสังเกตการณสอน กิจกรรมโฮมรูม

  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก และมีพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ

เรียนรูไดตลอดเวลา

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ โครงการนิเทศการสอน มุมประสบการณ

           ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ความสนใจ และมีสื่อของเลนที่กระตุนใหเด็กคิดและหาคําตอบไดเหมาะสมกับวัย ครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล การประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ ครูใชเครื่อง
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มือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง และผูปกครองมีสวนชวยในการวิเคราะหผลการ

ประเมิน

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ สมุดสื่อสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน  แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ครูนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาอยางเปนระบบ ในการแกปญหา โดยมีการจัดทําวิจัย ในชั้นเรียน โดย มีโครงการวิจัยชั้นเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน                                                                ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                          ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ        ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียน

          ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดย โรงเรียนไดวางแผนงานทางวิชาการไวอยางเปนระบบ และมีโครงการและกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการอยาง

ครอบคลุมทุกดาน ดังนี้

ครูมีการประเมินความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น ผูเรียนมีความสามารถใน

การอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ  และมีโครงการสนับสนุนดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรมภาษาพาเพลิน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันคริสมาตมาส  สัปดาหวิทยาศาสตร สัปดาหคณิต

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

ดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยโครงงานทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา เปน โดยใชกระบวนการ PLC ในการแกปญหาทั้งครูและผูเรียน

ดานมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ครูเปนตนแบบการเปนนักวิจัย จึงไดนําทักษะการวิจัยมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน นักเรียนจึง

เปนผูคิดประดิษฐสิ่งของเองไดอยางหลากหลาย

ดานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสารการทํางานอยางสรางสรรค มี

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ สงเสริมใหนักเรียนใชอยางถูกตอง ในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู

ความเขาใจทักษะกระบวนการตางๆ ทางโรงเรียนไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทันตอเหตุการณปจจุบัน

ดานมีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นการ

ทํางานหรืองานอาชีพ มีการพัฒนาทักษะชีวิตในวิชาการงานพ้ืนฐาน อาชีพ มีโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส กิจกรรมวันดินโลก

ดานมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพใน

กฎกติกามีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนไดสงเสริมกิจกรรมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 10 กิจกรรมอุนไอรัก

ดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เห็นคุณคาของความเปนไทยมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย โรงเรียน

สงเสริมนักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนคนไทย รูคุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทย โดยแทรกในบทเรียน มีโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันสําคัญตางๆ

ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศวัยเชื้อชาติศาสนาภาษา

วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความรัก ความสามัคคี กิจกรรมคริสตมาส กิจกรรมวันฮาโลวีน

มีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  ผูเรียนรูรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณและสังคมและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนอยางมีความสุขเขาใจผูอื่นไมมีความขัดแยงกับผูอื่น โดยมีโครงการระบบดูแลชวยเหลือตนเอง โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน

ทําใหผลการเรียนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ  มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร

PDCA ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู ศึกษาขอมูลสารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมกัน มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธไวอยางชัดเจนสอดคลองกับบริบท
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ของสถานศึกษาความตองการของชุมชนทองถิ่นสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาตินโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการ

ศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย สงเสริมการเรียนบรรลุเอกลักษณ ดานทักษะ

ภาษาไทย อังกฤษ มีความเปนเลิศ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทันตอเหตุการณปจจุบัน

ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพ จัดครูเพียงพอและเหมาะสมชั้นเรียน ครูทุกคนไดรับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง

ตอป ครูมีความรูตรงวุฒิ ความสามารถ เชนทําวิจัยในช้ันเรียน ตามโครงการวิจัย มีทักษะการออกแบบการเรียนรู มีKPI คือมีการวางแผนการสอนทั้งป รายวัน

รายชั่วโมง มีทักษะการสังเกตในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง จัดชั้นเรียนเชิงบวก

โรงเรียนมีโครงการนิเทศภายในเปนหัวใจหลักการบริหารจัดการ ชวยเหลือสนับสนุนครู มีการสรางขวัญกําลังใจจากโครงการพัฒนาสวัสดิการครูและบุลากร สง

เสริมวิสัยทัศนครู โดยการไปศึกษาดูงานทุกป

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยจัดแหลงเรียนรูหองสมุด ธรรมชาติศึกษาในโรงเรียน อาคาร

สถานท่ีสวยงาม หองเรียนสะอาดนาเรียน มีหองเรียนหลากหลายไดเรียน เชนหองคอมพิวเตอร ศิลปะ วิทยาศาสตร โดยมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลง

เรียนรู

โครงการทัศนศึกษา ในการเรียนรูนอกสถานท่ี

ดานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีครูระดับประถมศึกษาท้ังหมด  9 คน 

จัดการเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน  และสังเกตการสอน  พบวาครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูมีผลงานจากการทําโครงงานและ

งานประดิษฐ  ท่ีหลากหลายนํามาแสดง 

ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณไดแก  สื่อท่ีครูผลิต  หรือจัดหามา  ทีวี  สื่อจาก You  Tube  ใชสัญญาณ

อินเตอรเน็ต  Wifi ของโรงเรียนเชื่อมตอกับทีวีดิจิตอล

ใชแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูโดย มีหลักสูตรทองถิ่นในการนําไปบูรณาการสอนในหนวยการเรียนรู มี

โครงการทัศนศึกษา ไดเรียนรูนอกหองเรียน เชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูเกี่ยวกับประเพณีตางๆ ศิลปะงานฝมือในทองถิ่น

สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย จาการมีหองคอมพิวเตอร หองเรียนกวางไกลสุดขอบโลก

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความ

สุข  ในกิจกรรมอุนไอรัก วันพอ วันเด็ก

มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู ครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมิน  และตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบบันทึกผลไวในสมุด ปพ.  ตรวจการบาน  ใบงานแบบฝกหัดและแจงผลการตรวจกลับแกผูเรียนและผูปกครอง

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1150100168

ที่อยู (Address) : 216 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 1 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ราชพฤกษ
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ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนองควาย เขต/อําเภอ (District) : หางดง

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50230

โทรศัพท (Tel.) : 053336840 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : littlestarsbilingualpreschool@gmail.com

เว็บไซต (Website) : -

ไลน (Line) : 0817168917 เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.โครงการสงเสริมสุขภาพ

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

3.โครงการภาษาดีมีความสุข

4.โครงการวิจัยในชั้นเรียน

5.โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Page 8 of 123



7.โครงการพัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน)

8.โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

10.โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

12.โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

13.โครงการสงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของเด็กอยางรอบดาน

14.โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียน

15.โครงการปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ

16.โครงการสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน

17.โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 

18.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

19.โครงการสงเสริมการผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรม

20.โครงการนิเทศภายใน

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก

     -โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก กับสังคมปจจุบัน

     -โครงการดีเลิศดานภาษา พัฒนาทักษะชีวิต

     -โครงการหนูรักสุขภาพ ตานภัยโควิด-19

     -โครงการคานิยม 12 ประการ

     -โครงการพัฒนาทักษะการคิด โดยโครงงานตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง

 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

     -โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

     -โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิต

     -โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการ ไทย วิทย คณิต

     -โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

     -โครงการโรงเรียนรมร่ืน สวยงาม

          -โครงการเรียนทักษะชีวิต 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ดีเลิศดานภาษา พัฒนาทักษะชีวิต
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6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

Page 10 of 123



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.โครงการสงเสริมสุขภาพ

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

3.โครงการภาษาดีมีความสุข

4.โครงการวิจัยในชั้นเรียน

5.โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7.โครงการพัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน)

8.โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

10.โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

12.โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

13.โครงการสงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของเด็กอยางรอบดาน

14.โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียน

15.โครงการปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ

16.โครงการสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน

17.โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 

18.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

19.โครงการสงเสริมการผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรม

20.โครงการนิเทศภายใน

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

     -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยุคใหม

     -โครงการดีเลิศดานภาษา พัฒนาทักษะชีวิต

     -โครงการรักสุขภาพ ตานภัยโควิด-19

     -โครงการส่ิงประดิษฐและผลงานของฉัน

     -โครงการพัฒนาทักษะการคิด โดยโครงงาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

     -โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

     -โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิต

     -โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการ ไทย วิทย คณิต

     -โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

     -โครงการโรงเรียนรมร่ืน สวยงาม

          -โครงการเรียนทักษะชีวิต
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4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ดีเลิศดานภาษา พัฒนาทักษะชีวิต

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

Page 13 of 123



(........Mrs.Saitong Prombun........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1150100168

ที่อยู (Address) : 216 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 1 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ราชพฤกษ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนองควาย เขต/อําเภอ (District) : หางดง

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50230

โทรศัพท (Tel.) : 053336840 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : littlestarsbilingualpreschool@gmail.com

เว็บไซต (Website) : -

ไลน (Line) : 0817168917 เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Character through True Values ซึ่งมีความหมายวา สรางอุปนิสัยที่ดีผานคุณคาที่แทจริง หรือคุณธรรมน่ันเอง

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2561-2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษเปนองคกรแหงการเรียนรู             มุงบริหารแบบมีสวนรวม มุงผลครู บุคลากร

คุณภาพ  เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพ   พัฒนาใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเปนอยางดี มีทักษะชีวิต

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม    เปนคนดีของสังคม มีความสามารถในการคิด และใชเทคโนโลยี มีพลานามัยที่สมบูรณ และสามารถดํารงชีวิต ไดอยางมีความ

สุข 

พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

2. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด และใชเทคโนโลยี

6. จัดการศึกษาที่ปลูกฝงผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

เปาหมาย

1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมคุณภาพผูเรียนอยางครบครัน

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียน การสอนในรูปแบบสองภาษา

4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ

5. สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู

ในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

6. ผูบริหารมีภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

7. สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ

ครบวงจร

8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวง

9. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอและพัฒนาตนเองอยูเสมอ

10. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

11. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

12. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

13. ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพในชีวิตประจําวัน

14. ผูเรียนมีความรู มีทักษะชีวิตและอาชีพ

15. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
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คิดไตรตรอง

16. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

17. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค

18. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

19. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

20. ผูเรียนอยูรวมกันอยางสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล

3. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ

4. พัฒนาใหผูเรียนมีความรูตามหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใชภาษาไทยและภาษา

อังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิต อยูไดอยางมีความสุข

5. พัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และใชเทคโนโลยี

          6. ปลูกฝงผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดํารงชีวิตได อยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรูเอื้อตอการเรียนรูโดยไดรับ

ความรวมมือกันระหวางบาน ชุมชน องคกรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน

กลยุทธท่ี 1.1     พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสูมาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและสงเสริม                    การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลยุทธท่ี 1.2     สงเสริมการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก                      และการบริการที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

กลยุทธท่ี 1.3     สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรู

กลยุทธท่ี 1.4     พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับ                                  ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และเอกชน

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม คลองตัวมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 2.1     ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวมเนนความรวมมือ                     ในการกําหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ใหทุก

ฝายรับรู

กลยุทธท่ี 2.2     พัฒนาศักยภาพผูบริหารและครู สงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับ                       การพัฒนาความรูในงานที่รับผิดชอบ เนนการ

ทํางานตอเนื่อง มี                    ประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 2.3     เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน                               สถานศึกษา

กลยุทธที่ 3 สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

กลยุทธท่ี 3.1     พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 3.2     สงเสริมใหครูและบุคลากรพัฒนาตนเองใหทันเหตุการณโดยใช                    เทคโนโลยี

กลยุทธที ่4 พัฒนาผูเรียนมีความรูตามหลักสูตร มุงเนนทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน การสื่อสาร

กลยุทธท่ี 4.1     สรางและพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรมการเรียนรู

กลยุทธท่ี 4.2     พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา

กลยุทธที่ 5 มุงเนน และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใชเทคโนโลยี
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กลยุทธท่ี 5.1     สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคิดอยางเปนระบบ คิด                              สรางสรรค คิดไตรตรอง

กลยุทธท่ี 5.2     พัฒนาการใชระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูให                            ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน

กลยุทธที ่6 ปลูกฝงผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และทักษะการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท่ี 6.1     สงเสริมใหครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหผูเรียน

กลยุทธท่ี 6.2     สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

กลยุทธท่ี 6.3     เสริมสรางและปลูกฝงใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน                       ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

กลยุทธท่ี 6.4     มุงเนนผูเรียนอยูรวมกันอยางสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลัก                            เศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ

ภาษาดี มีความสุข

อัตลักษณ

ภาษาดี
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการ

พิเศษ
รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 2 20 20 - - 40

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 20 12 - - 32

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 18 14 - - 32

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 10 23 - - 33

รวม หองเรียนปกติ 2 หองเรียน EP 7 68 69 - - 137

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 9 14 - - 23

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 7 6 - - 13

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 9 8 - - 17

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 6 25 28 - - 53

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 2 หองเรียน EP 13 93 97 - - 190
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย แพทริค กาโมร

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager), ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง อัมพร กมลโกมุท

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย ชูเกียรติ กมลโกมุท

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง สายทอง พรหมบุญ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว อัญรัตน ไพรพนาพงศ

ตําแหนง : อื่น ๆ (อ่ืน ๆ)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง วรพรรณ นันทวงศ

ตําแหนง : อื่น ๆ (อ่ืน ๆ)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว นารี พิกุลทอง

ตําแหนง : อื่น ๆ (อ่ืน ๆ)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 4 - - - 4
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 6 - - - 6

2. ครูชาวตางชาติ - 3 - - - 3

รวม - 15 - - - 15

บุคลากรทางการศึกษา

- รับนักเรียน - 2 0 - - 2

บุคลากรอ่ืนๆ 25 16 - 1 - 42

รวม 25 18 0 1 - 44

รวมทั้งส้ิน 25 33 0 1 - 59

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 2 40 1 40:1 20:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 7 97 5 20:1 14:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 6 53 9 6:1 9:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 2 3 - - 5

ภาษาไทย - - 1 - 1

คณิตศาสตร - - 1 - 1

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - 1

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - 1 1

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - - 1 1

ภาษาตางประเทศ - - 3 - 3

รวม 2 3 8 2 15

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 6 6

- เนตรนารี - -

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 5 5

กิจกรรมแนะแนว - -

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 11 11
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 3 3 - ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 3 3 - ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 6 6 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรการสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ผูบริหาร ครูและบุคลากรใหมี

ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษาในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรการสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ผูบริหาร ครูและบุคลากรใหมี

ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา ในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการภาษาดีมีความสุข

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย, อารมณ จิตใจ และ สติปญญา 4 ดานสมวัย มีความโดดเดนในดานภาษาอังกฤษในระดับดี

มาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด
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ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : - นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมสติปญญาตามคาเปาหมายอยูในระดับดีมาก - นักเรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะหอยูในระดับดีมาก นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางราย

ได

6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงชี้ท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : แหลงเรียนรูไดรับการปรับปรุงและซอมบํารุงทุกครั้ง มีหองสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภัยและอยู

ในสภาพใชการไดดี ผูรับบริการของความพึงพอใจระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

98.00 : แหลงเรียนรูไดรับการปรับปรุงและซอมบํารุงทุกครั้ง มีหองสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภัยและอยู

ในสภาพใชการไดดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

9. โครงการสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน
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คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับการทําประกันอุบัติเหตุ มีชุดนักเรียน ชุดเครื่องนอนและผูรับ

บริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในโครงการอยูในระดับ ดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนรอยละ 95 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2. นักเรียนรอยละ 95 ไดรับการทําประกันอุบัติเหตุ 3.

นักเรียนที่มาสมัครเรียนรอยละ 95 ส่ังซื้อชุดนักเรียน 4. นักเรียนที่มาสมัครเรียนใหมรอยละ 95 สั่งซื้อชุดเครื่องนอน ความสําเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ รอยละ 100 ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

10. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผู

ปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ผูปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ซึ่งผูรับ

บริการมีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา แบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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คาเปาหมาย

95.00 : 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีความตอเนื่องเขมแข็ง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3. เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

98.00 : โรงเรียนมีระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของท่ีมีความตอเน่ืองเขมแข็งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด มีความคลองตัวในการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึง

พอใจในสวัสดิการของ โรงเรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

คาเปาหมาย
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95.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผู

ปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : - โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

จากผูปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ซึ่งผูรับ

บริการมีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

95.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

95.00 : - โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใช

ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของ เด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมี

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัววบงชี้ท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรท่ี 3

สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

โครงการ
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1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

95.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

95.00 : - โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใช

ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของ เด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมี

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึง

พอใจในสวัสดิการของ โรงเรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียน ไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

89.66 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น อยูในระดับ ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

95.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงชี้ท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูมีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรูความสารถ ในดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนละ

1 ช้ินงานตอคน ไดเหมาะสมกับนักเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานสมวัยอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรูความสารถ ในดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาคเรียน

ละ 1 ช้ินงานตอคน ไดเหมาะสมกับนักเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานสมวัย อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมสติปญญาตามคาเปาหมายอยูในระดับดีมาก - นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห

อยูในระดับดีมาก นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

8. โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน ใชเครื่องมือการ

ประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผู

เรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.73 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา ในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาใหผูเรียนมีความรูตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการภาษาดีมีสุข

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย, อารมณ จิตใจ และ สติปญญา 4 ดานสมวัย มีความโดดเดนในดานภาษาอังกฤษในระดับดี

มาก
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ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงชี้ท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน ใชเครื่องมือการ

ประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผู

เรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.73 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 5

พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และใชเทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
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คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิด

วิเคราะหและการเลือกหัวเร่ืองที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : - นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

95.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

95.00 : - โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใช

ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมี

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ รอยละ 95 อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรท่ี 6

การปลูกฝงผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมความสุข

โครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ระดับ ดีมาก
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ีี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนา บุคลากร

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึง

พอใจในสวัสดิการของโรงเรียนในระดับดีมาก
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ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาที่ดีเหมาะสมกับวัยและสงเสริมใหนักเรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ

พียงตามแนวพระราชดําริมาเปนหลักในการนําไปใชในชีวิตประจําวันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

95.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

- ตัวบงช้ีท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- ตัวบงช้ีท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางราย

ได

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรการสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ผูบริหาร ครูและบุคลากรใหมี

ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษาในระดับดีมาก
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ผลสําเร็จ

99.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู

บริหาร ครูและบุคลากรใหมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการภาษาดีมีความสุข

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีความสามารถในการอาน ดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูกับผูอื่นได

อยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน
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- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

- ขอ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

- ขอ 3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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5. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ตัวบงช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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7. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : แหลงเรียนรูไดรับการปรับปรุงและซอมบํารุงทุกครั้ง มีหองสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภัยและอยู

ในสภาพใชการไดดี ผูรับบริการของความพึงพอใจระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

98.00 : แหลงเรียนรูไดรับการปรับปรุงและซอมบํารุงทุกครั้ง มีหองสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภัยและอยู

ในสภาพใชการไดดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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- ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

9. โครงการสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับการทําประกันอุบัติเหตุ มีชุดนักเรียน และผูรับบริการมีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมในโครงการอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

10. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผู

ปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ผูปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ซึ่งผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา แบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีความตอเนื่องเขมแข็ง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3. เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของที่มีความตอเน่ืองเขมแข็งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด มีความคลองตัวในการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึง

พอใจในสวัสดิการของโรงเรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผู

ปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูปกครองชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง ไดรับความรวมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ผูปกครองชุมชนและทองถิ่น เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา มีปฏิสัมพันธที่ดีโรงเรียน ซึ่งผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

90.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ท่ีอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัด

ระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
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- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ตัวบงช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

- ตััวบงช้ีท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียน ไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

89.66 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น อยูในระดับ ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรท่ี 3

สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

90.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ท่ีอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของ เด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัด

ระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ดีมาก
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ตัวบงชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูผูสอนมีความสามารถคนหาวิธีการทํางานดวยตนเอง วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถ

นําผลไปทําวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน

การวัดและประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพของตนและมีความกาวหนาในวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการของโรงเรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นอยูในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

89.66 : ครูนําการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น อยูในระดับ ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ีัตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
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- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

5. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา มีความรูความสามารถ ในดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1

ชิ้นงานตอคน ไดเหมาะสมกับนักเรียนเหมาะสมตามวัย อยูในระดับ ดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา มีความรูความสารถ ในดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1

ชิ้นงานตอคน ไดเหมาะสมกับนักเรียนเหมาะสมตามวัย อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
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- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ตัวบงช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

8. โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน ใชเครื่องมือการ

ประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผู

เรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.73 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาใหผูเรียนมีความรูตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : กิจกรรมในโครงการมีความสําเร็จ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

- ขอ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

- ขอ 3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการภาษาดีมีสุข

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีความสามารถในการอาน ดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

- ขอ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

- ขอ 3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน ใชเครื่องมือการ

ประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผู
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เรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

99.73 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 5

พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และใชเทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาสมวัย มีโครงงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหและการเลือกหัวเรื่อง

ที่สนใจดวยตัวเองในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจากการคิดดวยตัวเอง อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ตัวบงช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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2. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครูนักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

- ขอ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

- ขอ 3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คาเปาหมาย

90.00 : มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ
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พัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําส่ือสารนิทัศน เพื่อ ประโยชนในการพัฒนา

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ มีคอมพิวเตอรและสื่อ ICT ท่ีอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูใชสื่อ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทําสื่อสารนิทัศน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัด

ระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ อยูในระดับ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ตัวบงช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

- ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรท่ี 6

การปลูกฝงผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมความสุข

โครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ระดับ ดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

- ขอ 1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

- ขอ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

- ขอ 3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
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- ขอ 4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณและจิตใจเปนไปตามวัย มีภาชนะใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาลเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและครูบุคลากรในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาสมวัย ผูบริหาร ครูนักเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
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- ขอ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

- ขอ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

- ขอ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

- ขอ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ขอ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

- ขอ 6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนา บุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีเปาหมายที่มุงครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพรอมทั้งผูบริหารมีการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา นักเรียนไดเรียนรู ที่จะหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในดานงานวีซาที่คลองตัว ครูและบุคลากรมีความพึง

พอใจในสวัสดิการของโรงเรียนในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

100.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ตัวบงชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

- ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

- ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- ตัวบงชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาที่ดีเหมาะสมกับวัยและสงเสริมใหนักเรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ

พียงตามแนวพระราชดําริมาเปนหลักในการนําไปใชในชีวิตประจําวันในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ

95.00 : ความสําเร็จของกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางราย

ได
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 97 97 100.00 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 97 97 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 97 97 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 97 97 100.00 - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 0

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 29.99 - - - - - -

วิทยาศาสตร - 38.78 - - - - - -

ภาษาไทย - 56.20 - - - - - -

ภาษา

อังกฤษ
- 43.55 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 23 18 78.26 13 11 84.62 17 13 76.47 0 - - 0 - - 0 - -

คณิตศาสตร 23 21 91.30 13 13 100.00 17 16 94.12 0 - - 0 - - 0 - -

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

23 19 82.61 13 12 92.31 17 16 94.12 0 - - 0 - - 0 - -

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

23 20 86.96 13 12 92.31 17 14 82.35 0 - - 0 - - 0 - -

ประวัติศาสตร 23 18 78.26 13 13 100.00 17 16 94.12 0 - - 0 - - 0 - -

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
23 20 86.96 13 12 92.31 17 16 94.12 0 - - 0 - - 0 - -

ศิลปะ 23 21 91.30 13 13 100.00 17 17 100.00 0 - - 0 - - 0 - -

การงานอาชีพ 23 21 91.30 13 13 100.00 17 16 94.12 0 - - 0 - - 0 - -

ภาษาตาง

ประเทศ
23 19 82.61 13 10 76.92 17 11 64.71 0 - - 0 - - 0 - -
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 17

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
14 47.46 - - 50.13 +50.13 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

14 40.47 - - 52.12 +52.12 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 23

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 21 71.86 - 91.40 64.00 -27.40 -29.98 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 21 74.14 - 88.95 68.25 -20.70 -23.27 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 0

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 23 - - - - - - - - -

ป.2 13 - - - - - - - - -

ป.3 17 - - - - - - - - -

ป.4 0 - - - - - - - - -

ป.5 0 - - - - - - - - -

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

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

หลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - -

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 97

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 97 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 97

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือ

และตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 97

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 97

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิง

แวดลอม และสถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 97

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 97 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 97

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 97

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 97

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 97

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 97

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 97

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 97

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 97

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 97
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 97 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 97

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 97

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอก

หองเรียน
√ - 97

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 97

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล

เชน ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา

วัฒนธรรม เปนตน

√ - 97

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 97

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 97 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 97

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และ

พยายามคนหาคําตอบ
√ - 97

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสม

กับวัย
√ - 97

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง

เหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถ

ตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ ได

√ - 97

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 97

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 97

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                          

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรูและจัดรายการ / กิจกรรม  ดังนี ้    

1. เด็กมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

เกณฑพิจารณา  1. มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

2. มีรางกายสมบูรณ แข็งแรงตามวัย

          การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

งานประจําป ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมโภชนาการ)

          2.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนทุกระดับช้ัน ไดรับคุณคาทางอาหารไดครบทั้ง 5 หมู และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหรางกายมี

การเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง

2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

3. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

4. แบบบันทึกโภชนาการ

 ผลการดําเนินงาน

นักเรียนรอยละ 100 เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว

รอยละ 95

2.เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวไดดีใชมือและตาประสานสัมพันธไดดีตามชวงวัยตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

เกณฑพิจารณา  1.การเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว

                   2.การประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญกับกลามเนื้อเล็ก

                   3.ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดตามวัย

          การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว แข็งแรงสมวัย โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจํา

ป ดังน้ี
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1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมนันทนาการหนาเสาธง)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดออกกําลังกายหลังเคารพธงชาติ 10 นาทีทุกวันอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา โดยมีการบันทึกพฤติกรรมในการเขารวม

กิจกรรมนันทนาการหนาเสาธงเปนรายสัปดาห

2. โครงการพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมกีฬาสี)

2.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดทํากิจกรรมการแขงขันกีฬา และไดเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว สามารถทรงตัว และหยิบจับสิ่งของตางๆ

ได เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายสมวัย โดยมีการบันทึกพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง

2. แบบบันทึกพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกีฬาสี

3. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวไดดีใชมือและตาประสานสัมพันธไดดีตาม ผลการประเมิน บรรลุผล

ตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไว  รอยละ 95

3.เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติไดตามวัยอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย

เกณฑพิจารณา  1.การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองนํ้า

                   2.การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

                   3.รูจักดูแลรักษาอนามัยสวนตน

                   4.รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน

       การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนใหมีสุขนิสัยที่ดี โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2.   โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมโภชนาการ)

2.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น ไดรับคุณคาทางอาหารไดครบทั้ง 5 หมู และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหรางกายมีการ

เจริญเติบโตสมวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ

2.2 จัดประสบการณดวยแผนการสอน สาระท่ีควรรูเรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก ระดับช้ันอนุบาล 1 หนวยเด็กนอยสุขภาพดี ระดับชั้นอนุบาล 2 หนวยสุขภาพดีมี

สุข และระดับชั้นอนุบาล 3

หนวยอนามัยดีมีสุข

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบบันทึกการแปรงฟน
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2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

3. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

4. แบบบันทึกโภชนาการ

5. แบบบันทึกหลังการสอน

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติไดตามวัยอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัยผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคา

เปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวรอยละ 95

4.หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย

          เกณฑพิจารณา  1.การปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย

                                     2.การบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

                                     3.การปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

          การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพื่อใหนักเรียนหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป

ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2. กิจกรรมสนองทักษะการคิด

2.1 จัดประสบการณดวยแผนการสอน สาระท่ีควรรูเรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก ระดับช้ันอนุบาล 1 หนวยรางกายของฉัน ระดับชั้นอนุบาล 2 หนวยอวัยวะของฉัน

และระดับชั้นอนุบาล 3 หนวยอวัยวะภายในของฉัน

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

      2 .สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

3. แบบบันทึกหลังการสอน

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เสี่ยงอันตราย ผลการประเมิน

บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 95

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหสนองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มการสงเสริมสุขภาพอนามัยเร่ืองปากและฟน

3. เพิ่มกิจกรรมดานยาเสพติด เพ่ือสนองตามมาตรฐานของสถานศึกษา
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4. เพิ่มองคความรูจัดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดลงในหนวยการเรียนเพิ่มขึ้น

พัฒนาดานอารมณและจิตใจเพ่ือใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลาแสดงออกควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยชื่นชม

ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติโดยจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2563 ดังน้ี

1. การจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมบูรณาการ

 โดยการยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมไดแก

1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและ

ดนตรีที่ใชประกอบ

2. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมเก่ียวกับงานศิลปศึกษาตางๆที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริม

กระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง

3. กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเลนกับส่ือและเครื่องเลนอยางอิสระในมุมการเลนกิจกรรมการเลนแตละประเภทสนองตอบ

ความตองการตามธรรมชาติของเด็ก

4. กิจกรรมเสริมประสบการณเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดฟง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ใหเกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูน

ทักษะตาง ๆ ดวยวิธีการหลากหลาย

5. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดออกนอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลนทั้งที่บริเวณกลางแจงและในรมเพื่อเปดโอกาสให

เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก

6. กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมการเลนท่ีมีกระบวนการในการเลนตามชนิดของเกมประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนโดยครอบคลุม 4 สาระที่ควรเรียนรูและสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงปะสงค 12 ขอ

เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ไดแสดงความยินดีเมื่อสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได หรือ แสดงทาทาง พูด ชดเชยในความ

สามารถและผลงานของตนเอง

7. การจัดโครงการพัฒนาผูเรียน

ทางโรงเรียนไดจัดทํากิจกรรมใหเด็กไดจิตใจเพ่ือใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลาแสดงออกควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสม

กับวัยชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติไดแก

1. กิจกรรมวันสุนทรภู ในกิจกรรมวันสุนทรภูใหเด็กไดมีสวนรวมในการแตงกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยรวมกันประกวดการแตง

กายของตนเอง

2. กิจกรรมอุนไอรักจากแม ในกิจกรรมวันแมใหเด็กไดมีสวนรวมในการแสดงการเตนประกอบเพลงและแสดงออกความรักที่มีตอแมของ

ตนเอง เพื่อใหเกียรติและตระหนักในความสําคัญของแมและเพื่อเพิ่มความสําคัญของวันแมใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป

3. กิจกรรมวันลอยกระทง ในกิจกรรมวันแมใหเด็กไดมีสวนรวมในการศึกษาประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน การจัดกิจกรรมใหเด็กได

ลงมือทํากระทงของตนเอง

4. กิจกรรมทัศนศึกษา ไดพาเด็กๆออกๆไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ท่ี ศูนยดาราศาสตรสิรินธร ที่ตั้งอยูในอําเภอแมริม

เชียงใหม

5. กิจกรรมวันเด็ก ในกิจกรรมวันเด็กใหเด็กไดมีสวนรวม การเลนเกมตามฐานตางๆ การสรางสรรคผลงานของตนเอง และมีจิต

สาธารณะรวมแบงปนสิ่งของใหเด็กผูยากไร

6. กิจกรรมกีฬาสี ในการจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม การเดินขบวน การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ

7. การจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

8. คลับดนตรี

9. คลับรําไทย
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          การจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กได มีพัฒนาดานอารมณและจิตใจเพ่ือใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลาแสดงออกมีความ

ตระหนักในตนเองควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยสามารถเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีมนุษยกับคนคุนเคยและมีความรูสึกรวมกับผูอื่น

ช่ืนชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ สนใจ ชอบ อยากรูอยากเห็น มีอารมณรวมไปกับศิลปะ เสียงดนตรี ทาทางและ

จังหวะของการเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรม

รองรอยการปฏิบัติงาน

1. แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบูรณาการโดยการยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

2. รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน/รายงานกิจกรรม

3. กิจกรรมวันสุนทรภู

4. กิจกรรมอุนไอรักจากแม

5. กิจกรรมวันลอยกระทง

6. กิจกรรมทัศนศึกษา

7. กิจกรรมวันเด็ก

8. กิจกรรมกีฬาสี

9. กิจกรรมวันคริสตมาส

10. แผนการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

11. คลับดนตรี

12. คลับรําไทย

          3.คลับคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน

          โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กได มีพัฒนาดานอารมณและจิตใจเพื่อใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลา

แสดงออกมีความตระหนักในตนเองควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยสามารถเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีมนุษยกับคนคุนเคยและมีความรูสึก

รวมกับผูอ่ืน ชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ สนใจ ชอบ อยากรูอยากเห็น มีอารมณรวมไปกับศิลปะ เสียงดนตรี

ทาทางและจังหวะของการเคลื่อนไหว ในการจัดกิจกรรม เด็กราเริงแจมใสแสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสมตามชวงวัย ผลการประเมินรอยละ 100 บรรลุผล

ตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวรอยละ 95

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

ควรจัดมีกิจกรรมท่ีสงเสริม

1. กิจกรรม Show time จัดใหเด็กไดกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา และกลาพูดเหมาะสมกับวัย

ใหเด็กนําของเลนที่ตนเองชอบเลน ออกมาเลาใหเพ่ือนในชั้นเรียนของตนเอง บอกชื่อของเลน วิธีการเลน เหตุผลที่ชอบเลน

1.เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนตามที่สถาน

ศึกษากําหนด

เกณฑการพิจารณา

1. การมีวินัย ไดแก การจัดเก็บของเลนของใชเขาที่ การรอคอยตามลําดับกอนหลัง

2. ความรับผิดชอบ ไดแก การทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

3. การเช่ือฟง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามคําสอนของพอแม ผูปกครองและครู

4. การออมทรัพย ใชของอยางประหยัด

5. รักษาความสะอาดในหองเรียน บริเวณโรงเรียน รักสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

การดําเนินการ
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          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย โดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป

ดังนี้

1. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/นอกโรงเรียน

กิจกรรมการพูดหนาเสาธง

กิจกรรมวันไหวครู

กิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันพอ

กิจกรรมออมทรัพย

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมการพูดหนาเสาธงทุกเชา 5 นาที เพื่อสงเสริมลักษณะนิสัยใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครู

อาจารย สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกาของหองเรียนไดอยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันไหวครู โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับการปลูกฝงความกตัญูระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย อยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันแม วันพอ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมแตเยาววัย โดย

เชิญคุณพอคุณแมมารวมงานและทํากิจกรรมกับลูกๆ

กิจกรรมออมทรัพย เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประหยัดและพอเพียง

กิจกรรมปลูกตนไม รักธรรมชาติใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและ

นอกหองเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด

ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 95

   2.เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคลตามที่สถานศึกษากําหนด

 เกณฑการพิจารณา

1. การมีมารยาทในการพูด และการฟง

2. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

3. การแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม

4. การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา

5. การเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย

การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี
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1. กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

2. กิจกรรมวันลอยกระทง

3. กิจกรรมวันสัปดาหภาษาไทยและวัฒนธรรม ประกวดมารยาทไทย

4. กิจกรรมวันไหวครู

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ผลงานเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีการนํานักเรียนไปถวายเทียนพรรษาที่วัด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถืออยางเหมาะสมกับวัย และยังสงเสริมใหนักเรียนมารยาทในการพูด การฟง และแสดง

ความเคารพตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยใหนักเรียนแตละคนไดนําอุปกรณในการทํากระทงมาประดิษฐตกแตงใหสวยงามตามจินตนาการของ

ตนเอง เพื่อใหนักเรียนไดรูตามเหตุการณประจําวันอยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันสัปดาหภาษาไทยและวัฒนธรรม มีการประกวดมารยาทไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคลตามที่สถานศึกษาผลการประเมิน บรรลุผลตาม

ประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 95

      3.เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาการใชความรุนแรง

เกณฑการพิจารณา

1. การเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

3. การปฏิบัติตามขอตกลง

4. การปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามที่ดี

การดําเนินการ

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1.กิจกรรมวันเด็ก

 2.กิจกรรมวันคริสตมาส

                4.กิจกรรมเกษตรพอเพียง

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
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สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ผลงานเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีการแสดงของนักเรียน และไดจัดฐานการเลนเกมตางๆ แบงนักเรียนออกเปนกลุม เพื่อใหแตละกลุมไปฐาน

เกมแลวรวมกันเลนเกมในฐานน้ันๆเพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของแตละฐานเกมนั้นๆ

จัดกิจกรรมวันคริสตมาส โดยการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม นักเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อนเปนกลุมใหญและกลุมเล็ก ไดแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เชน การเลนกอนและหลัง การ

เขาแถว การปฏิบัติตามกฎกติกาเปนตน

จัดกิจกรรมกิจกรรมเกษตรพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกษตรพอเพียง เพื่อใหนักเรียนไดลงมือ

ปลูกผักตางๆเอง เกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ รวมทั้งนักเรียนยังไดฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และการปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามที่

ดี

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาการใชความรุนแรง ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปา

หมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวรอยละ 95

     1.เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานได

เหมาะสมกับวัย

 เกณฑการพิจารณา 1. การสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

                                  2. การซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู

                                  3. ความมุงมั่นท่ีจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆที่เหมาะสมกับวัย

การดําเนินการ 

     ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหเด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานดังน้ี

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน) เด็กทุกหองเรียนตั้งแตระดับเด็กเล็กจนถึงชั้นอนุบาล 3 ไดเรียนรูแบบโครงงาน โดยไดจัด

ทําโครงงานเทอมละ 2 ครั้ง 1 ปการศึกษาไดจัดทําโครงงานหองละ 4 ครั้ง

2. จัดทําแผนการสอนจากศูนยวิจัยการเรียนรูโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กไดศึกษาหาความรูจากสิ่งใกลตัวไปสิ่งไกลตัวดวยการเรียน

แบบ 4 สาระการเรียนรู เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งตางๆ

รอบตัวเด็ก

3. จัดกิจกรรมทักษะการอาน โดยใหเด็กนําหนังสือนิทานที่โรงเรียนนําไปอานที่บานแลวบันทึกการอานในแตละครั้ง

4. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณพิเศษ เชนการเรียนคลับคอมพิวเตอร เรียนรําไทย เปนตน

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกการสอนโครงงานและรูปภาพกิจกรรมโครงงาน

2. บันทึกหลังสอนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูทั้ง 4 สาระการเรียนรู

3. บันทึกการอาน

4. รูปภาพการเรียนคลับคอมพิวเตอรและรําไทย
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ผลการดําเนินงาน

     นักเรียนรอยละ 100 เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลา

เร่ืองท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัยบรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 95

    2.เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได

          1) มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู

เกณฑการพิจารณา 

      1. ความสามารถในการบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

      2. ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกตางของสิ่งตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

      3. ความสามารถในการจําแนกประเภทจัดหมวดหมูสิ่งของตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

      4. ความสามารถในการบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรู

การดําเนินการ

     ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากประสบการณโดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. การจัดแผนประสบการณดวยแผนการสอนทั้ง 4 สาระ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก พรอมมีบันทึกหลังสอนการจัดประสบการณทั้ง 4 ดาน และ 6 กิจกรรม

2. มีสมุดบันทึกรายงานประจําตัวเด็ก ( สมุดพก )

3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกหองเรียน ศูนยดาราศาสตรสิรินธร

4. จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหเด็กลงมือปฏิบัติการปลูกผักชนิดตางๆ

5. จัดกิจกรรม(วิทยาศาสตร) การเลนสี ผสมแมสี จํานวน ตําแหนง จากหนวยการเรียนรูเครื่องทุนแรง หนวยเทคโนโลยี หนวยสิ่ง

แวดลอมตามธรรมชาติ หนวยสีกับสัญลักษณ หนวยรูปรางรูปทรง

6. จัดกิจกรรมลอยกระทง

7. จัดกิจกรรมวันดินโลก

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอน

2. กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเกษตรพอเพียง กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันดินโลก

3. รูปภาพกิจกรรมแตละกิจกรรม

4. รายงานโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

   นักเรียนรอยละ 99.40 ตั้งคําถามในสิ่งท่ี ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ ผลการประเมินบรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ

95

          2) มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

เกณฑการพิจารณา 1.  ความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจ

                                 2. ความสามารถในการสะทอนความคิดและความรูสึกภายใน เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น

การดําเนินการ

   ระดับปฐมวัยมีการดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนการสอนแบบโครงงานทุกชั้นเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจของเด็กและใหเด็กได

สืบคนหาขอมูลตางๆจากการสอบถาม การคนหาขอมูล
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2. จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน โดยทุกเชาจะใหเด็กไดอานคําศัพทที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมมีรูปภาพประกอบในการอาน

กอนเคารพธงชาติทุกเชาประมาณ 5 นาที ใหเด็กอานตามครูโดยมีครูที่สอนภาษาไทยอาน สะกด และใหเด็กฝกอานตาม สวนภาษา

อังกฤษครูตางชาติจะเปนผูสอนอาน

3. จัดกิจกรรมรักการอาน โดยใหเด็กนําหนังสือนิทาน หนังสือเรียนหรือหนังสือที่นาสนใจทั้งที่บานและที่โรงเรียน นํามาอานที่บานแลว

ใหเด็กบันทึกการอานโดยมีผูปกครอง และครูเปนผูบันทึก

4. มีส่ือการสอนตามผนังหองเรียน ฝกการอานเชน วันทั้งเจ็ด หน่ึงปมีสิบสองเดือน ก –ฮ , A-Z ขอตกลงในหองเรียน หนึ่ง – สิบ

5. แผนการจัดประสบการณ ทั้ง 4 หนวยสาระการเรียนรูจํานวน 28 หนวยการเรียนรูโดยผานกิจกรรม 6 หลักกิจกรรม เด็กสามารถพูด

คุยโตตอบกับผูอ่ืนไดเปนเร่ืองราวที่สอดคลองกันและสงเสริมการใชภาษา การใชคําใหมไดอยางถูกตอง

6. สรุปผลพัฒนาการเปนรายบุคคลโดยครูประจําชั้นและครูผูสอนมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล

 รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอน

2. กิจกรรมโครงงานแตละระดับช้ัน

3. กิจกรรมภาษาพาเพลิน

4. แบบบันทึกรักการอาน

5. ส่ือการเรียนการสอนตามหองเรียน ตามผนังในหองเรียน

6. รูปภาพกิจกรรม

          3) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เกณฑการพิจารณา 1. ความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

3. ความสามารถในการแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

การดําเนินงาน

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพ่ือใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด โดยการสอนแบบโครงงาน(โครงงานเสนทางของฟกทอง)ใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตร

การเจริญเติบโตของฟกทอง การปลูก การใหน้ําเรียนรูเรื่องดิน นํ้า อุณหภูมิ วิธีการปลูกฟกทอง

2. จัดกิจกรรมตามแผนจัดประสบการณหนวยเมื่อฉันเติบโต หนวยชีวิตสัตวโลก หนวยพืชนารู หนวยฤดูกาล หนวยรูปรางรูปทรง หนวย

สีกับสัญลักษณ หนวยอวกาศ หนวยการเรียนทั้งหมดน้ีไดเสริมสรางใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเกิดการ

เชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆไดจากการเรียนรูในบทเรียนและเกิดจากประสบการณจริง

3. กิจกรรมเกษตรพอเพียงกิจกรรมที่เสริมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร การปลูก การเตรียมดิน ปุย

4. การทดลองการเลนสี ผสมสีจากแมสีตางๆ การวาดใหเปนศิลปะจากสี

5. กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยดาราศาสตรสิรินธรเด็กเกิดการเรียนรูการปรากฏการตางๆ รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

6. บันทึกหลังสอนตามหนวยจัดประสบการณ และบันทึกหลังสอนกิจกรรมโครงงาน

7. กิจกรรมเกษตรพอเพียง

8. กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยดาราศาสตรสิรินธร

9. ภาพวาดศิลปะ

10. รูปถายกิจกรรม

 4.เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจิตนาการ การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสดงหาความรูไดตามที่สถานศึกษากําหนด
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เกณฑการพิจารณา  1. การถายทอดความคิดและจินตนาการ

                                 2. การสรางสรรคผลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหมและหลากหลาย

วิธีการดําเนินงาน

          ระดับปฐมวัยดําเนินการเพื่อใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดกิจกรรมวิชาศิลปศึกษาการทําผลงานศิลปะ ฉีก ปะ ระบายสี พนสี พับสี การปนเปนตน

2. มีกิจกรรมเสรีตางๆในหองเรียน มุมศิลปะ มุมปน มุมหนังสือ มุมของเลน มุมบล็อก เปนตน

3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีการเตนประกอบเพลงตามจังหวะเสียงเพลงหลังเคารพธงชาติตอนเชาและเตนประกอบเพลงในชั้นเรียน

4. จัดกิจกรรมเสริมใหเด็กไดเรียนดนตรีมีทักษะทางดานดนตรี(คลับดนตรี) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูสิ่งที่แปลกใหมและหลากหลายทางดาน

ดนตรีและศิลปะ

5. การจัดกิจกรรมตามแผนการสอนตามหนวยการเรียนรู มีกิจกรรมสรางสรรคและเกมการศึกษา

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. รายงานสรุปผลพัฒนาการนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจําชั้น

2. แฟมสะสมผลงานเด็ก งานศิลปะตางๆ

3. ผลการประเมินการเรียนรูคลับดนตรี

4. บันทึกหลังสอนตามแผนการจัดประสบการณ

5. รูปภาพกิจกรรมตางๆ

ผลการดําเนินกิจกรรม

          นักเรียนรอยละ 100 อานนิทานและเลาเรื่อง ท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย ประเมินผลบรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ

2. นํานักเรียนไปแขงขันทักษะทางวิชาการใหมากขึ้น

3. เสริมกิจกรรมทักษะทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกทางดานภาษาใหมากขึ้น

เพ่ิมเติมทักษะการรักการอานของเด็กในแตละหองเรียน
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความ

รู

√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตาม

แผน
√ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และ

รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ

ทุกฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

Page 82 of 123



จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                          

         1) เร่ือง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษาขั้น โดยมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดทําหลักสูตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรขึ้น โดยความรวมมือจากทุกฝาย มี

การประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือลงมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกสวนของหลักสูตร ซึ่งมีโครงการท่ีตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงการพัฒนาอาคารสถานที่

2) มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการขึ้น โดย

ความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ในการดําเนินงานจะตองมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานทุกครั้ง ซึ่งมีการแตงตั้ง๕ คณะกรรมการดําเนินงาน

ข้ึน นอกจากนี้ยังมีการอบรม เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงการพัฒนาอาคารสถานที่

 3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดมีการจัดการอบรม/ประชุม เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจหลัก

การจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนไดมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหครู บุคลากรไดทราบทิศทางในการพัฒนางาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานตลอดท้ังปการศึกษา โดยมีการออกคําสั่งแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ทั้งน้ีไดมีการบันทึกการ

ประชุม ครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นดวย ซึ่งมีโครงการท่ีพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

4) สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น โดยการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาผูเรียน ไดรับความ

รวมมือเปนอยางดีจากท้ังผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมลอยกระทง เปนตน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน ไดมีการกลาว

ไวในแผนปฏิบัติการประจําปดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมขึ้นนั้นจะตองมีการประชุม เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

จนถึง การสรุปโครงการ/กิจกรรม ใหเห็นในเชิงประจักษ นอกจากโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ยังมีการประชุมผูปกครองดวย เพื่อสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางบานกับโรงเรียน อีกทั้งยังเปนการนําปญหาท่ีพบเจอในเด็กมาพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โรงเรียน

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางโรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐาน ไดแก

                   - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 

                   - โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน       

                   - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน       

                   - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่                       

                   - โครงการพัฒนาหองสมุด

         คณะกรรมการติดตามตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับของ  มีดังนี้

 1)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามป

 2)  แผนปฏิบัติการประจําป  

 3)  แผนพัฒนาวิชาการ

  4) แผนบริหารจัดการสารสนเทศ

  5)  แผนพัฒนาครู/บุคลากร

  6) แผนการกํากับนิเทศ ติดตามการ ประเมินผลของสถานศึกษา

  7)  แผนการจัดสภาพแวดลอม และอ่ืนๆ

  8) รายงานการประชุมครู  บุคลากร,คณะกรรมการบริหารโรงเรียน,หัวหนาฝายตางๆ

  9) สัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน และผูปกครอง  นักเรียนเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ

สถานศึกษา เชนกระบวนการไดมาของเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทําอยางไรบาง มีขั้นตอนอยางไร  การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ดําเนินการ

อยางไร ใครมีสวนเกี่ยวของบาง  สถานศึกษามีการดําเนินการสรางความเขาใจตรงกัน ระหวางผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของ อยางไร สถานศึกษานําแผนไปสู
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การปฏิบัติอยางไร สถานศึกษาแบงบทบาทหนาท่ี  ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอยางไร ผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมตอผลการดําเนินการสถาน

ศึกษาหรือไม อยางไร สถานศึกษามีเครือขายในการทํางานกับใคร/หนวยงานใดบางและมีสวนรวมอยางไร สถานศึกษามีการกํากับติดตามและมีวิธีการ

ประเมินผลการดําเนินงานอยางไร ฯลฯ

                  

ผลการพัฒนา

          โครงการท่ีตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 2 มีท้ังหมด 5 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาหองสมุด มีผลการดําเนินงานได รอยละ 100 ระดับคุณภาพ 5  ยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย ตามคาเปาหมาย

ที่ต้ังไวรอยละ 95

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          โครงการท่ีตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 2 มีท้ังหมด 5 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาหองสมุด ซึ่งโครงการทุกโครงการจะตองมีการพัฒนาอยางตอ

เน่ืองในปการศึกษา 2564 ตอไป

โรงเรียนไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ และการจัดทําเอกสารท่ีสอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย

          โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

แฟมสะสมผลงานครู

ทะเบียนบุคลากร

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 95 มีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน

บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 95

1.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความแตกตางระหวาง

บุคคล

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ีท่ี 1 คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

หนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

บันทึกผลการสอน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความ

แตกตางระหวางบุคคล ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 95

2. ครูใชเคร่ืองมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
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โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง  คือ

สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการใชเครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง ผลการประเมิน

บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 95

3.ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน มีการดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยการจัดซื้อจัดจางอยาง

เปนลายลักษณอักษร และมีการจัดทะเบียนครุภัณฑในสวนของพื้นที่สนาม มีเครื่องเลนที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

นอกจากน้ีในสวนของหองน้ํา อางลางมือ พ้ืนที่แปรงฟน ก็มีเพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน หากนักเรียนเกิดการเจ็บปวย ไมสบาย ก็

มีหองพยาบาลที่สะอาดไวพรอมใหบริการ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ที่ 2.4 คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน และโครงการ

พัฒนาหองสมุด

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางโรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐาน ไดแก

                   - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 

                   - โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน       

                   - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร    

                   - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่                       

                   - โครงการพัฒนาหองสมุด

2. โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูภายใน ดังตอไปน้ี

          การเรียนการสอนในหองเรียน เด็กๆสามารถไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการปรับเปลี่ยนแหลงเรียนรูตางๆ เชน เรียนรูในหอง Play room

เรียนรูสนามเด็กเลน อานหนังสือในหองสมุด เรียนรูหองคอมพิวเตอร เรียนรูทักษะการออกกําลังกายภาคสนามและสระวายน้ํา

          อีกทั้งไดเรียนรูผานกิจกรรม อาทิเชน กิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธง กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมไหวครู กิจกรรม One Day One

Word กิจกรรมซอมแผนปองกันอัคคีภัย ในดานกิจกรรมตางๆภายในจะมุงเนนใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กเขาใจ สนุก

กับการเรียน สามารถถายทอดกระบวนการทางความคิดสามารถอธิบายได

3. โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูภายนอก ดังตอไปน้ี
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          เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไดจัดพานักเรียนไปเรียนรูจากสถานที่ตางๆนอกเหนือจากทางโรงเรียน ดังตอไปนี้

1. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนบานคุณแม

2. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนยดาราศาสตรสิรินธร

3. กิจกรรมรักการอาน

          ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและสัมผัสจากสถานที่จริง นอกเหนือจากบริเวณโรงเรียน ทําใหเด็กไดความรู เสริมสรางประสบกา

รณใหมๆ แนวคิดใหมๆ นําความรูท่ีไดนําไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคต

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู หนังสือนิทาน ของเลนและสื่อ

เทคโนโลยีที่เพียงพอครอบครัว บรรลุผลตาม

คาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีต้ังไวรอยละ 95

1. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร         

โครงการนิเทศการสอน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ส่ือการสอน

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 มีใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

    1).สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตราการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด

          โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

                    - สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ีเกิดจากการวิเคราะหมาตรฐานตัวบงชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2546

โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา

                    - มีการประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานไวอยางชัดเจน และเหมาะสมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตราการศึกษาปฐมวัยและ  อัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด ผล

การประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 95

    2). จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

1. โรงเรียนจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา

                    - สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ป ตั้งแตป 2561-2563 ท่ีเกิดจากการวิเคราะหสภาพปญหา ความจําเปน ความตองการ เพื่อ

นํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ

อัตลักษ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาไวอยางชัดเจน                 

                    - มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา กําหนดโครงการและกิจกรรม วิธีการดําเนินงานในกิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐาน

ปฐมวัย มีการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ทั้งภายในและภายนอก มีผูรับผิดชอบดําเนินงานตามที่กําหนดครบถวน กําหนดงบประมาณแตละโครงการและ

กิจกรรมอยางชัดเจนและคุมคา ตามกระบวนการ PDCA
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2. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

                   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศอยางชัดเจน จัดสารสนเทศเปนหมวดหมู และพรอมใชนําไปวางแผนครอบคลุมภารกิจทุก

ดานโดยเกิดจากการรวมมือของทุกฝาย มีการใหบริการแกผูท่ีตองการนําไปใช

                    - มีโครงสรางการบริหารงาน ที่แบงการบริหารงานออกเปน 5 ฝายงานที่เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          

                    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการติดตามตรวจสอบอยาง

ชัดเจน

                    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปการศึกษาละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการติดตามตรวจสอบอยางชัดเจน

มีผูทรงคุณวุฒิในคําสั่งแตงต้ัง ใชเคร่ืองมือในการประเมินจากสํานักงานการศึกษาเอกชน

          4.นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

                   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานของสถานศึกษา ประชุมรายงานการการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงในการวางแผนปฏิบัติงานในป 63 ใหครอบคลุมภาระงานทั้ง 5 ดาน

 

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน  ผลการประเมิน บรรลุ

ผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 95

   3).มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

                    - มีการนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานประจําป และแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทํา ตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด และ

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป

นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางสถานศึกษาไดจัดทําโครงการเพื่อรองรับมาตรฐาน คือ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผลการพัฒนา

          สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีความเขาใจและตระหนักถึงการประกันคุณภาพภายใน มีเปาหมายใน

การทํางาน และทํางานไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          จัดใหมีกิจกรรมประชุมรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใหทุกคนในสถานศึกษาไดเขารวม
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 5

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 5

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 5

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนา

ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√ - 5

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 5

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 5

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 5

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย

และอากาศถายเทสะดวก
√ - 5

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการ

จัดกิจกรรม
√ - 5

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปาย

นิเทศ การดูแลตนไม เปนตน
√ - 5

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู

กลุมยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 5
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 5 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่อง

มือและวิธีการที่หลากหลาย
√ - 5

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ

มีสวนรวม
√ - 5

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 5

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 5

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                          

1). ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

1. ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ

ทางโรงเรียนไดมีการจัดใหมีโครงการ กิจกรรม และจัดทําเอกสารที่สอดคลอง คือ

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารหนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

 ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ ผลการ

ประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 95

           2.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ีท่ี 3.1 คือ
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โครงการนิเทศการสอน

โครงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

หนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

บันทึกผลการสอน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความ

แตกตางระหวางบุคคล ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 95

          3.มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา โดนไมมุงเนนการพัฒนา

ดานในดานหน่ึงเพียงดานเดียว

              1.ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

โครงการพัฒนาทักษะการคิด

โครงการภาษาดีมีสุข

มุมประสบการณ

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา โดนไมมุงเนน

การพัฒนาดานในดานหนึ่งเพียงดานเดียวผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

1. ครูจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมอยางมีอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการ

เรียนรูของเด็ก จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข

2. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาทักษะการคิด

ขอตกลงในช้ันเรียน เชน การจัดทําปายขอตกลงชั้นเรียน การเลือกหัวหนาหอง

มุมประสบการณ

การจัดประสบการณในช้ันเรียน ขอมูลจากการสังเกตการณสอน

กิจกรรมโฮมรูม

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก ผลการประเมิน บรรลุผลตาม

คาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีต้ังไวรอยละ 95
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1. ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก และมีพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู

2. ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ

โครงการนิเทศการสอน

มุมประสบการณ

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 95

      1. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ความสนใจ และมีสื่อของเลนที่กระตุนใหเด็กคิดและหาคําตอบไดเหมาะสมกับวัย

      2. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ส่ือการสอน

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 มีใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ

95

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล

การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน

เรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

ครูใชเครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง  คือ

สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการใชเครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง ผลการประเมิน

บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 95
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 53

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็ก

ที่ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 90.00 48 90.57
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 47

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 49

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 49

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด
√ - 46

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและแกปญหา
90.00 51 96.23

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ

ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 51

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 51

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 51

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 53 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 53

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมา

ใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน

ช้ินงาน ผลผลิต

√ - 53

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 51 96.23
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็ก

ที่ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
√ - 53

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การ

ส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 49

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90.00 48 90.57
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 48

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 50 94.34
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการ

ศึกษาตอ
√ - 50

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการ

จัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 50

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 52 98.11
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในกฎกติกา
√ - 52

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 52

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 53 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 53

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 53

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 53 100.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็ก

ที่ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 53

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 53 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 53

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจ

ผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 53

สรุปผลการประเมิน 96.60
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                          

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรูและจัดรายการ / กิจกรรม  ดังนี ้    

ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในแตละระดับช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ผลการดําเนินงาน

   นักเรียนรอยละ 90.57 มีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นตามเกณฑ ผลการประเมินบรรลุผลตามประกาศคาเปา

หมายที่ต้ังไวรอยละ 90

           1.ทักษะในการอานท่ีเหมาะสมตามเกณฑ

           2. ทักษะการเขียนที่เหมาะสมตามเกณฑ

           3. ทักษะการสื่อสาร

           4. ทักษะการคิดคํานวณ

เกณฑการพิจารณา 1.  ความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจ

2.  ความสามารถในการสะทอนความคิดและความรูสึกภายใน เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น

การดําเนินการ

   มีการดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามเกณฑโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนการสอนแบบโครงงานทุกชั้นเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจของเด็กและใหเด็กได

สืบคนหาขอมูลตางๆจากการสอบถาม การคนหาขอมูล

2. จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน โดยทุกเชาจะใหเด็กไดอานคําศัพทที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมมีรูปภาพประกอบในการอาน

กอนเคารพธงชาติทุกเชาประมาณ 5 นาที ใหเด็กอานตามครูโดยมีครูที่สอนภาษาไทยอาน สะกด และใหเด็กฝกอานตาม สวนภาษา
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อังกฤษครูตางชาติจะเปนผูสอนอาน

3. จัดกิจกรรมรักการอาน โดยใหเด็กนําหนังสือนิทาน หนังสือเรียนหรือหนังสือที่นาสนใจทั้งที่บานและที่โรงเรียน นํามาอานที่บานแลว

ใหเด็กบันทึกการอานโดยมีผูปกครอง และครูเปนผูบันทึก

4. สรุปผลพัฒนาการเปนรายบุคคลโดยครูประจําชั้นและครูผูสอนมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอน

2. กิจกรรมโครงงานแตละระดับช้ัน

3. กิจกรรมภาษาพาเพลิน

4. แบบบันทึกรักการอาน

5. ส่ือการเรียนการสอนตามหองเรียน ตามผนังในหองเรียน

6. รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามเกณฑ ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

          2) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เกณฑการพิจารณา 1. ความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

1. ความสามารถในการแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

การดําเนินงาน

          ดําเนินการเพื่อใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด โดยการสอนแบบโครงงาน(โครงงานเสนทางของฟกทอง)ใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตร

การเจริญเติบโตของฟกทอง การปลูก การใหน้ําเรียนรูเรื่องดิน นํ้า อุณหภูมิ วิธีการปลูกฟกทอง

2. จัดกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรู ใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเกิดการเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆไดจาก

การเรียนรูในบทเรียนและเกิดจากประสบการณจริง

3. กิจกรรมเกษตรพอเพียงกิจกรรมที่เสริมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร การปลูก การเตรียมดิน ปุย

4. การทดลองการเลนสี ผสมสีจากแมสีตางๆ การวาดใหเปนศิลปะจากสี

5. กิจกรรมทัศนศึกษาฟารมคุณพลอยเด็กเกิดการเรียนรูการเจริญเติบโต อาหาร ที่อยูอาศัยของสัตว

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอนตามหนวยจัดประสบการณ และบันทึกหลังสอนกิจกรรมโครงงาน

2. กิจกรรมเกษตรพอเพียง

3. กิจกรรมทัศนศึกษาฟารมคุณพลอย

4. ภาพวาดศิลปะ

5. รูปถายกิจกรรม

ผลการดําเนินกิจกรรม

          นักเรียนรอยละ 100 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรการประเมินผลบรรลุผลตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

 2.เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจิตนาการ การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสดงหาความรูไดตามที่สถานศึกษากําหนด
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เกณฑการพิจารณา  1. การถายทอดความคิดและจินตนาการ

2.  การสรางสรรคผลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหมและหลากหลาย

 

เกณฑพิจารณา  1. มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

2. มีรางกายสมบูรณ แข็งแรงตามวัย

          การดําเนินการ

          ระดับประถมศึกษาดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย โดยจัดกิจกรรมตามแผน

ปฏิบัติงานประจําป ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมโภชนาการ)

          2.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนทุกระดับช้ัน ไดรับคุณคาทางอาหารไดครบทั้ง 5 หมู และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหรางกายมี

การเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง

2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

3. แบบบันทึกโภชนาการ

ผลการดําเนินงาน

นักเรียนรอยละ 100 เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว

รอยละ 90

2.เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติไดตามวัยอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย

เกณฑพิจารณา  1.การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองนํ้า

                           2.การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

                           3.รูจักดูแลรักษาอนามัยสวนตน

                          4.รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน

          การดําเนินการ

          ดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนใหมีสุขนิสัยที่ดี โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)
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1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2.   โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมโภชนาการ)

2.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น ไดรับคุณคาทางอาหารไดครบทั้ง 5 หมู และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหรางกายมีการ

เจริญเติบโตสมวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ

3. กิจกรรมสนองทักษะการคิด

3.1 จัดประสบการณดวยแผนการสอน

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติไดตามวัยอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัยผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคา

เปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวรอยละ 90

4.หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย

          เกณฑพิจารณา  1.การปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย

                                     2.การบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

                                     3.การปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

          การดําเนินการ

          ดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป ดังนี้

1. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยรักสุขภาพ)

1.1 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน การวัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก นักเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และทําการแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

1.2 กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในทุกระดับช้ันไดรับการดูแลตรวจสอบเบื้องตนในการตรวจสุขภาพการเจ็บปวยในขณะที่อยูโรงเรียน โดยการบันทึกการเจ็บ

ปวยของนักเรียน และบันทึกการตรวจสุขภาพรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด การลางมือ การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

2. กิจกรรมสนองทักษะการคิด

2.1 จัดประสบการณดวยแผนการ

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เสี่ยงอันตราย ผลการประเมิน

บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 90

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหสนองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มการสงเสริมสุขภาพอนามัยเร่ืองปากและฟน

3. เพิ่มกิจกรรมดานยาเสพติด เพ่ือสนองตามมาตรฐานของสถานศึกษา

4. เพิ่มองคความรูจัดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดลงในหนวยการเรียนเพิ่มขึ้น
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  3. การจัดโครงการพัฒนาผูเรียน

ทางโรงเรียนไดจัดทํากิจกรรมใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆอาจเปนแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งานและผลผลิตไดแก

1. กิจกรรมวันสุนทรภู ในกิจกรรมวันสุนทรภูใหเด็กไดมีสวนรวมในการแตงกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยรวมกันประกวดการแตง

กายของตนเอง

2. กิจกรรมอุนไอรักจากแม ในกิจกรรมวันแมใหเด็กไดมีสวนรวมในการแสดงการเตนประกอบเพลงและแสดงออกความรักที่มีตอแมของ

ตนเอง เพื่อใหเกียรติและตระหนักในความสําคัญของแมและเพื่อเพิ่มความสําคัญของวันแมใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป

3. กิจกรรมวันลอยกระทง ในกิจกรรมวันแมใหเด็กไดมีสวนรวมในการศึกษาประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน การจัดกิจกรรมใหเด็กได

ลงมือทํากระทงของตนเอง

4. กิจกรรมทัศนศึกษา ไดพาเด็กๆออกๆไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ท่ี ศูนยดาราศาสตรสิรินธร ที่ตั้งอยูใน อําเภอแมริม

เชียงใหม

5. กิจกรรมวันเด็ก ในกิจกรรมวันเด็กใหเด็กไดมีสวนรวม การเลนเกมตามฐานตางๆ การสรางสรรคผลงานของตนเอง และมีจิต

สาธารณะรวมแบงปนสิ่งของใหเด็กผูยากไร

6. กิจกรรมกีฬาสี ในการจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม การเดินขบวน การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ

7. การจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

8. คลับดนตรี

9. คลับรําไทย

          การจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กได มีพัฒนาดานอารมณและจิตใจเพ่ือใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลาแสดงออกมีความ

ตระหนักในตนเองควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยสามารถเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีมนุษยกับคนคุนเคยและมีความรูสึกรวมกับผูอื่น

ช่ืนชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ สนใจ ชอบ อยากรูอยากเห็น มีอารมณรวมไปกับศิลปะ เสียงดนตรี ทาทางและ

จังหวะของการเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรม

รองรอยการปฏิบัติงาน

1. แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบูรณาการโดยการยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

2. รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน/รายงานกิจกรรม

3. กิจกรรมวันสุนทรภู

4. กิจกรรมอุนไอรักจากแม

5. กิจกรรมวันลอยกระทง

6. กิจกรรมทัศนศึกษา

7. กิจกรรมวันเด็ก

8. กิจกรรมกีฬาสี

9. กิจกรรมวันคริสตมาส

10. แผนการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

11. คลับดนตรี

12. คลับรําไทย

13. คลับคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน

          โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กได มีพัฒนาดานอารมณและจิตใจเพื่อใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองมีความมั่นใจและกลา

แสดงออกมีความตระหนักในตนเองควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยสามารถเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีมนุษยกับคนคุนเคยและมีความรูสึก

Page 98 of 123



รวมกับผูอ่ืน ชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ สนใจ ชอบ อยากรูอยากเห็น มีอารมณรวมไปกับศิลปะ เสียงดนตรี  ใน

การจัดกิจกรรม  ผลการประเมินรอยละ 98.51 บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 90

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

ควรจัดมีกิจกรรมท่ีสงเสริม

1. กิจกรรม Show time จัดใหเด็กไดกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา และกลาพูดเหมาะสมกับวัย

ใหเด็กนําของเลนที่ตนเองชอบเลน ออกมาเลาใหเพ่ือนในชั้นเรียนของตนเอง บอกชื่อของเลน วิธีการเลน เหตุผลที่ชอบเลน

1.เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนตามที่สถาน

ศึกษากําหนด

เกณฑการพิจารณา

1. การมีวินัย ไดแก การจัดเก็บของเลนของใชเขาที่ การรอคอยตามลําดับกอนหลัง

2. ความรับผิดชอบ ไดแก การทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

3. การเช่ือฟง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามคําสอนของพอแม ผูปกครองและครู

4. การออมทรัพย ใชของอยางประหยัด

5. รักษาความสะอาดในหองเรียน บริเวณโรงเรียน รักสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

การดําเนินการ

          ดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย โดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/นอกโรงเรียน

กิจกรรมการพูดหนาเสาธง

กิจกรรมวันไหวครู

กิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันพอ

กิจกรรมออมทรัพย

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมการพูดหนาเสาธงทุกเชา 5 นาที เพื่อสงเสริมลักษณะนิสัยใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครู

อาจารย สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกาของหองเรียนไดอยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันไหวครู โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับการปลูกฝงความกตัญูระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย อยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันแม วันพอ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมแตเยาววัย โดย

เชิญคุณพอคุณแมมารวมงานและทํากิจกรรมกับลูกๆ
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กิจกรรมออมทรัพย เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประหยัดและพอเพียง

กิจกรรมปลูกตนไม รักธรรมชาติใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของ

ความเปนไทย

ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 90

   2.เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคลตามที่สถานศึกษากําหนด

เกณฑการพิจารณา

1. การมีมารยาทในการพูด และการฟง

2. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

3. การแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม

4. การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา

5. การเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย

การดําเนินการ

          ดําเนินการเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

2. กิจกรรมวันลอยกระทง

3. กิจกรรมวันสัปดาหภาษาไทยและวัฒนธรรม ประกวดมารยาทไทย

4. กิจกรรมวันไหวครู

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ผลงานเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีการนํานักเรียนไปถวายเทียนพรรษาที่วัด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถืออยางเหมาะสมกับวัย และยังสงเสริมใหนักเรียนมารยาทในการพูด การฟง และแสดง

ความเคารพตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยใหนักเรียนแตละคนไดนําอุปกรณในการทํากระทงมาประดิษฐตกแตงใหสวยงามตามจินตนาการของ

ตนเอง เพื่อใหนักเรียนไดรูตามเหตุการณประจําวันอยางเหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมวันสัปดาหภาษาไทยและวัฒนธรรม มีการประกวดมารยาทไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู

ผลการดําเนินงาน
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          นักเรียนรอยละ 100 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคลตามที่สถานศึกษาผลการประเมิน บรรลุผลตาม

ประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวรอยละ 90

      3.เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาการใชความรุนแรง

เกณฑการพิจารณา

1. การเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

3. การปฏิบัติตามขอตกลง

4. การปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามที่ดี

การดําเนินการ

          ดําเนินการเพื่อใหนักเรียนเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังนี้

 1.กิจกรรมวันเด็ก

 2.กิจกรรมวันคริสตมาส

 3.กิจกรรมเกษตรพอเพียง

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

ผลงานเด็ก

ภาพถาย

รายงานโครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีการแสดงของนักเรียน และไดจัดฐานการเลนเกมตางๆ แบงนักเรียนออกเปนกลุม เพื่อใหแตละกลุมไปฐาน

เกมแลวรวมกันเลนเกมในฐานน้ันๆเพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของแตละฐานเกมนั้นๆ

จัดกิจกรรมวันคริสตมาส โดยการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม นักเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อนเปนกลุมใหญและกลุมเล็ก ไดแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เชน การเลนกอนและหลัง การ

เขาแถว การปฏิบัติตามกฎกติกาเปนตน

จัดกิจกรรมกิจกรรมเกษตรพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกษตรพอเพียง เพื่อใหนักเรียนไดลงมือ

ปลูกผักตางๆเอง เกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ รวมทั้งนักเรียนยังไดฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และการปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามที่

ดี

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาการใชความรุนแรง ผลการประเมิน บรรลุผลตามประกาศคาเปา

หมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวรอยละ 90

     1.เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานได

เหมาะสมกับวัย

เกณฑการพิจารณา 1. การสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

                                 2. การซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู

                                 3. ความมุงมั่นท่ีจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆที่เหมาะสมกับวัย
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การดําเนินการ 

     ดําเนินการเพ่ือใหเด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานดังน้ี

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน) เด็กทุกหองเรียนตั้งแตระดับเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษา ไดเรียนรูแบบโครงงาน โดยได

จัดทําโครงงานเทอมละ 2 ครั้ง 1 ปการศึกษาไดจัดทําโครงงานหองละ 4 ครั้ง

2. จัดทําแผนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กไดศึกษาหาความรูจากสิ่งใกลตัวไปสิ่งไกลตัวดวยการเรียนแบบบูรณาการณ

3. จัดกิจกรรมทักษะการอาน โดยใหเด็กนําหนังสือนิทานที่โรงเรียนนําไปอานที่บานแลวบันทึกการอานในแตละครั้ง

4. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณพิเศษ เชนการเรียนคลับคอมพิวเตอร เรียนรําไทย เปนตน

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกการสอนโครงงานและรูปภาพกิจกรรมโครงงาน

2. บันทึกหลังสอนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูทั้ง 8 สาระการเรียนรู

3. บันทึกการอาน

4. รูปภาพการเรียนคลับคอมพิวเตอรและรําไทย

ผลการดําเนินงาน

     นักเรียนรอยละ 100 มีความสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรูผลการประเมินบรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้ง

ไวรอยละ 90

    2.เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได

          1) มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู

เกณฑการพิจารณา  1. ความสามารถในการบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

2.    ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกตางของส่ิงตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

3.    ความสามารถในการจําแนกประเภทจัดหมวดหมูสิ่งของตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

4.    ความสามารถในการบอกความสัมพันธของส่ิงตางๆที่เกิดจากการเรียนรู

การดําเนินการ

     ดําเนินการเพ่ือใหนักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆที่เกิดจากประสบการณโดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. การจัดแผนประสบการณดวยแผนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระ 

2. มีสมุดบันทึกรายงานประจําตัวเด็ก ( สมุดพก )

3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกหองเรียน ฟารมคุณพลอย

4. จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหเด็กลงมือปฏิบัติการปลูกผักชนิดตางๆ

5. จัดกิจกรรม(วิทยาศาสตร) 

6. จัดกิจกรรมลอยกระทง

7. จัดกิจกรรมวันดินโลก

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอน

2. กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเกษตรพอเพียง กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันดินโลก

3. รูปภาพกิจกรรมแตละกิจกรรม
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4. รายงานโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

   นักเรียนรอยละ 100 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู ผลการประเมินบรรลุผลตามประกาศคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ

90

          2) มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

เกณฑการพิจารณา 1.  ความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจ

2.  ความสามารถในการสะทอนความคิดและความรูสึกภายใน เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น

การดําเนินการ

   มีการดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนการสอนแบบโครงงานทุกชั้นเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจของเด็กและใหเด็กได

สืบคนหาขอมูลตางๆจากการสอบถาม การคนหาขอมูล

2. จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน โดยทุกเชาจะใหเด็กไดอานคําศัพทที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมมีรูปภาพประกอบในการอาน

กอนเคารพธงชาติทุกเชาประมาณ 5 นาที ใหเด็กอานตามครูโดยมีครูที่สอนภาษาไทยอาน สะกด และใหเด็กฝกอานตาม สวนภาษา

อังกฤษครูตางชาติจะเปนผูสอนอาน

3. จัดกิจกรรมรักการอาน โดยใหเด็กนําหนังสือนิทาน หนังสือเรียนหรือหนังสือที่นาสนใจทั้งที่บานและที่โรงเรียน นํามาอานที่บานแลว

ใหเด็กบันทึกการอานโดยมีผูปกครอง และครูเปนผูบันทึก

4. สรุปผลพัฒนาการเปนรายบุคคลโดยครูประจําชั้นและครูผูสอนมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียนเปนรายบุคคล

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอน

2. กิจกรรมโครงงานแตละระดับช้ัน

3. กิจกรรมภาษาพาเพลิน

4. แบบบันทึกรักการอาน

5. ส่ือการเรียนการสอนตามหองเรียน ตามผนังในหองเรียน

6. รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

          นักเรียนรอยละ 100 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

          3) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เกณฑการพิจารณา 1. ความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

                                 2. ความสามารถในการแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

การดําเนินงาน

          ดําเนินการเพื่อใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปดังน้ี

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด โดยการสอนแบบโครงงาน(โครงงานเสนทางของฟกทอง)ใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตร

การเจริญเติบโตของฟกทอง การปลูก การใหน้ําเรียนรูเรื่องดิน นํ้า อุณหภูมิ วิธีการปลูกฟกทอง
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2. จัดกิจกรรมตามแผนจัดประสบการณเสริมสรางใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและเกิดการเชื่อมโยงกับศาสตร

อื่นๆไดจากการเรียนรูในบทเรียนและเกิดจากประสบการณจริง

3. กิจกรรมเกษตรพอเพียงกิจกรรมที่เสริมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร การปลูก การเตรียมดิน ปุย

4. การทดลองการเลนสี ผสมสีจากแมสีตางๆ การวาดใหเปนศิลปะจากสี

5. กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยดาราศาสตรสิรินธร ทองฟาจําลอง

รองรอยการปฏิบัติกิจกรรม

1. บันทึกหลังสอนตามหนวยจัดประสบการณ และบันทึกหลังสอนกิจกรรมโครงงาน

2. กิจกรรมเกษตรพอเพียง

3. กิจกรรมทัศนศึกษา

4. ภาพวาดศิลปะ

5. รูปถายกิจกรรม

ผลการดําเนินกิจกรรม

          นักเรียนรอยละ 100 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรการประเมินผลบรรลุผลตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

 3.เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจิตนาการ การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสดงหาความรูไดตามที่สถานศึกษากําหนด

เกณฑการพิจารณา  1. การถายทอดความคิดและจินตนาการ

                        2. การสรางสรรคผลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหมและหลากหลาย
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน

ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิต

จริง
√ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผู

เรียน
√ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการ

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                          

1) เร่ือง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขึ้น โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดทําหลักสูตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

้ ่ ่
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หลักสูตรขึ้น โดยความรวมมือจากทุกฝาย มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อลงมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกสวนของหลักสูตร ซึ่งมี

โครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่

2) มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการขึ้น โดยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ในการดําเนินงานจะตองมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานทุกครั้ง

ซ่ึงมีการแตงตั้ง๕ คณะกรรมการดําเนินงานขึ้น นอกจากน้ียังมีการอบรม เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการศึกษาระดับขั้น

พ้ืนฐานจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ

เรียนการสอนและโครงการพัฒนาอาคารสถานที่

 3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจหลักการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีการจัดการอบรม/ประชุม เพื่อ

สรางความตระหนักและความเขาใจหลักการจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนไดมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหครู บุคลากร

ไดทราบทิศทางในการพัฒนางาน และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานตลอดทั้งปการศึกษา โดยมีการ

ออกคําส่ังแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ท้ังนี้ไดมีการบันทึกการประชุม ครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นดวย

ซ่ึงมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

4) สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น โดยการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ตามโครงการ

พัฒนาผูเรียน ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้งผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมลอยกระทง เปนตน ซึ่ง

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน ไดมีการกลาวไวในแผนปฏิบัติการประจําปดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งใน

การจัดกิจกรรมขึ้นน้ันจะตองมีการประชุม เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน จนถึง การสรุปโครงการ/กิจกรรม ใหเห็นในเชิงประจักษ นอกจาก

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ยังมีการประชุมผูปกครองดวย เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน อีกทั้งยังเปนการ

นําปญหาที่พบเจอในเด็กมาพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางโรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐาน ไดแก

                   - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา               

                   - โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน     

                   - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน     

                   - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่                       

                   - โครงการพัฒนาหองสมุด        

         คณะกรรมการติดตามตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับของ  มีดังนี้

 1)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามป

 2)  แผนปฏิบัติการประจําป  

 3)  แผนพัฒนาวิชาการ

  4) แผนบริหารจัดการสารสนเทศ

  5)  แผนพัฒนาคร/ูบุคลากร

  6) แผนการกํากับนิเทศ ติดตามการ ประเมินผลของสถานศึกษา

  7)  แผนการจัดสภาพแวดลอม และอื่นๆ

  8) รายงานการประชุมครู  บุคลากร,คณะกรรมการบริหารโรงเรียน,หัวหนาฝายตางๆ

  9) สัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน และผูปกครอง  นักเรียนเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน

และพันธกิจของสถานศึกษา เชนกระบวนการไดมาของเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทําอยางไรบาง มีขั้นตอนอยางไร  การกําหนดเปา

หมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ดําเนินการอยางไร ใครมีสวนเกี่ยวของบาง  สถานศึกษามีการดําเนินการสรางความเขาใจตรงกัน ระหวางผู

บริหาร ครู และผูเกี่ยวของ อยางไร สถานศึกษานําแผนไปสูการปฏิบัติอยางไร สถานศึกษาแบงบทบาทหนาที่  ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามแผนอยางไร ผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมตอผลการดําเนินการสถานศึกษาหรือไม อยางไร สถานศึกษามีเครือขายในการทํางาน
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กับใคร/หนวยงานใดบางและมีสวนรวมอยางไร สถานศึกษามีการกํากับติดตามและมีวิธีการประเมินผลการดําเนินงานอยางไร ฯลฯ         

        

ผลการพัฒนา

          โครงการที่ตอบสนองตอมาตรฐานที่ 2 มีทั้งหมด 5 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิต

ส่ือการเรียนการสอน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาหองสมุด มีผลการดําเนินงานได รอยละ 100 ระดับคุณภาพ 5  ยอดเยี่ยม บรรลุเปา

หมาย ตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          โครงการที่ตอบสนองตอมาตรฐานที่ 2 มีทั้งหมด 5 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาและผลิต

ส่ือการเรียนการสอน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาหองสมุด ซึ่ง

โครงการทุกโครงการจะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในปการศึกษา 2564 ตอไป

โรงเรียนไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ และการจัดทําเอกสารที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความสอดคลอง คือ

แฟมสะสมผลงานครู

ทะเบียนบุคลากร

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปา

หมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

1.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคล

โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ที่ 1 คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน

หนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

บันทึกผลการสอน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถจัดการเรียนรูที่หลาก

หลายสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

2. ครูใชเคร่ืองมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง

โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความสอดคลอง  คือ

Page 108 of 123



สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการใชเครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผู

ปกครอง ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 90

3.ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง

โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง ผลการประเมิน บรรลุผลตาม

คาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน มีการดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยการจัดซื้อจัดจางอยาง

เปนลายลักษณอักษร และมีการจัดทะเบียนครุภัณฑในสวนของพื้นที่สนาม มีเครื่องเลนที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

นอกจากน้ีในสวนของหองน้ํา อางลางมือ พ้ืนที่แปรงฟน ก็มีเพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน หากนักเรียนเกิดการเจ็บปวย ไมสบาย ก็

มีหองพยาบาลที่สะอาดไวพรอมใหบริการ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองตอตัวบงชี้ที่ 2.4 คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน และโครงการ

พัฒนาหองสมุด

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางโรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐาน ไดแก

                   - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา               

                   - โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน     

                   - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร 

                   - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่                       

                   - โครงการพัฒนาหองสมุด        

2. โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูภายใน ดังตอไปน้ี

          การเรียนการสอนในหองเรียน เด็กๆสามารถไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการปรับเปลี่ยนแหลงเรียนรูตางๆ เชน เรียนรูใน

หอง Play room เรียนรูสนามเด็กเลน อานหนังสือในหองสมุด เรียนรูหองคอมพิวเตอร เรียนรูทักษะการออกกําลังกายภาคสนามและสระ

วายน้ํา

          อีกทั้งไดเรียนรูผานกิจกรรม อาทิเชน กิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธง กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมไหวครู

กิจกรรม One Day One Word กิจกรรมซอมแผนปองกันอัคคีภัย ในดานกิจกรรมตางๆภายในจะมุงเนนใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูผาน

กระบวนการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กเขาใจ สนุกกับการเรียน สามารถถายทอดกระบวนการทางความคิดสามารถอธิบายได

3. โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูภายนอก ดังตอไปน้ี
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          เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนไดจัดพานักเรียนไปเรียนรูจากสถานที่ตางๆนอกเหนือจากทางโรงเรียน ดังตอไปนี้

1. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนบานคุณแม

2. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนยดาราศาสตรสิรินธร

3. กิจกรรมรักการอาน

          ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและสัมผัสจากสถานที่จริง นอกเหนือจากบริเวณโรงเรียน ทําใหเด็กไดความรู

เสริมสรางประสบการณใหมๆ แนวคิดใหมๆ นําความรูที่ไดนําไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคต

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู หนังสือ

นิทาน ของเลนและสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอครอบครัว บรรลุผลตาม

คาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

1. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารที่มีความสอดคลอง คือ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร      

โครงการนิเทศการสอน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ส่ือการสอน

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 มีใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปา

หมายที่ตั้งไวรอยละ 90

    1).สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตราการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณที่

สถานศึกษากําหนด

          โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

                    - สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษา ที่เกิดจากการวิเคราะหมาตรฐานตัวบงชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 2546 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา

                    - มีการประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานไวอยางชัดเจน และเหมาะสมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน

ศึกษา

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตราการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

    2). จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

1. โรงเรียนจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา

                    - สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ป ตั้งแตป 2561-2563 ที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพปญหา ความจําเปน

ความตองการ เพื่อนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ

อัตลักษ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาไวอยางชัดเจน             
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                    - มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนา กําหนดโครงการและกิจกรรม วิธีการดําเนินงานในกิจกรรมที่

สอดคลองกับมาตรฐานปฐมวัย มีการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ทั้งภายในและภายนอก มีผูรับผิดชอบดําเนินงานตามที่กําหนดครบถวน

กําหนดงบประมาณแตละโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจนและคุมคา ตามกระบวนการ PDCA

2. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

                   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศอยางชัดเจน จัดสารสนเทศเปนหมวดหมู และพรอมใชนําไปวางแผน

ครอบคลุมภารกิจทุกดานโดยเกิดจากการรวมมือของทุกฝาย มีการใหบริการแกผูที่ตองการนําไปใช

                    - มีโครงสรางการบริหารงาน ท่ีแบงการบริหารงานออกเปน 5 ฝายงานที่เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

3. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          

                    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการ

ติดตามตรวจสอบอยางชัดเจน

                    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปการศึกษาละ 1 ครั้ง อยางชัดเจน มีรองรอยการติดตาม

ตรวจสอบอยางชัดเจน มีผูทรงคุณวุฒิในคําส่ังแตงตั้ง ใชเครื่องมือในการประเมินจากสํานักงานการศึกษาเอกชน

          4.นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง       

                   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานของสถานศึกษา ประชุมรายงานการการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนปฏิบัติงานในป 63 ใหครอบคลุมภาระงานทั้ง 5 ดาน

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน  ผล

การประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 90

   3).มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

                    - มีการนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานประจําป และแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทํา ตามรูปแบบที่หนวยงานตน

สังกัดกําหนด และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 100 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปา

หมายที่ตั้งไวรอยละ 90

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

          ทางสถานศึกษาไดจัดทําโครงการเพ่ือรองรับมาตรฐาน คือ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผลการพัฒนา

          สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีความเขาใจและตระหนักถึงการประกันคุณภาพ

ภายใน มีเปาหมายในการทํางาน และทํางานไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          จัดใหมีกิจกรรมประชุมรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใหทุกคนในสถานศึกษาได

เขารวม
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 9

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
90.00 9 100.00

ยอด

เยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 9

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 9

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 8

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 9

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันได
√ - 9

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 90.00 9 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 9

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 9

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่

หลากหลาย
√ - 9

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 9 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 9

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 9

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 9 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยาง

เปนระบบ
√ - 9
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 9

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล
√ - 9

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 9

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

รู
90.00 9 100.00

ยอด

เยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 9

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 9

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                          

1). ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

1. ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ

ทางโรงเรียนไดมีการจัดใหมีโครงการ กิจกรรม และจัดทําเอกสารที่สอดคลอง คือ

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารหนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100มีเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ ผลการประเมิน บรรลุ

ผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ต้ังไวรอยละ 90

           2.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ
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โครงการนิเทศการสอน

โครงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

หนวยการจัดการเรียนรูรายป

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

บันทึกผลการสอน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคล ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

          3.มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนา

ดานในดานหน่ึงเพียงดานเดียว

              1.ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

โครงการพัฒนาทักษะการคิด

โครงการภาษาดีมีสุข

มุมประสบการณ

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 90

1. ครูจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมอยางมีอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการ

เรียนรูของเด็ก จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข

2. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาทักษะการคิด

การจัดประสบการณในช้ันเรียน ขอมูลจากการสังเกตการสอน

กิจกรรมโฮมรูม

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก ผลการประเมิน บรรลุผลตาม

คาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีต้ังไวรอยละ 90

1. ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก และมีพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู

2. ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
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โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลองกับตัวบงช้ี คือ

โครงการนิเทศการสอน

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

1. ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

2. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง คือ

โครงการนิเทศการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ส่ือการสอน

ผลการดําเนินการ

          รอยละ 98 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ผลการประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 90

1. ครูมีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

ครูใชเครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง

โครงการ กิจกรรมและเอกสารท่ีมีความสอดคลอง  คือ

สมุดส่ือสารระหวางกับโรงเรียน

สมุดรายงานพัฒนาการ และผลการเรียน

แฟมสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

ผลการดําเนินการ

          ครูรอยละ 100 มีการใชเคร่ืองมือวัด และประเมินพัฒนาการเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง ผลการ

ประเมิน บรรลุผลตามคาเปาหมายตามคาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 90
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะท่ีดี 2. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 4. ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 5. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค 6. มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก 7. มีความสุขในการ

เรียนและอยูในโรงเรียน 8. สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวชัดเจน ตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. จัดทํามาตรการปองกันการแพรระบาดเช้ือโรคไดเปนอยางดีเยี่ยม 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 3. พัฒนาดานเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน 4. มีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 5. ตระหนักถึงการพัฒนาสถาน

ศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 6. ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 7. การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได 8. จัดองคกร/

โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 9. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 10. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 11. มีบริการรถรับสงผูเรียน

12. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป 13. มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน 14. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพ

แวดลอมปลอดภัย 15. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 16. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 17. ไดรับความรวมมือ/

ยอมรับ/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี 18. ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ 19. การ

เรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน 20. นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 21. สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีเหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน 22. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 23. จัดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะใหแกผู

เรียน 24. สงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม 25. มีทรัพยากร ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย 26.

มีสภาพแวดลอมรมร่ืน เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 27. วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 28.

มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 29. มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา 30. มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี 31. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียง

พอ 32. อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช 33. หองเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกหอง 34. จํานวนนักเรียนตอหองมีความ

เหมาะสมและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 35. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนที่รูจัก 36. มีหลักสูตรทองถิ่นที่มีความสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง 2. รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ 3. วิเคราะห

หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4. นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 5. ประเมินพัฒนาการผูเรียน

ตามสภาพจริง 6. ดูแล เอาใจใส ผูเรียนท่ัวถึง 7. มีการทํางานรวมกันเปนทีม 8. มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการ

สอน 9. มีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ 10. จํานวนครูมีเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ 11. มีความสัมพันธที่ดีระหวางผู

ปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน 12. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 13. มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 14. มีการจัดมุมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม

สรางสรรค

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดระดับ ดีมาก 2. ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะที่ดี 3. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/

สุขนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี 4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 6. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค 7. มีอิสระใน

การนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก 8. มีความสุขในการเรียนและอยูในโรงเรียน 9. สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวชัดเจน ตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. จัดทํามาตรการปองกันการแพรระบาดเช้ือโรคไดเปนอยางดีเยี่ยม 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 3. จัดทําหลักสูตรสองภาษา ไทย-อังกฤษ สําหรับนักเรียนชาวตางชาติท่ีตองการเรียนภาษาไทย 4. พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทาง

ออนไลน 5. มีโครงสรางการบริหารงานท่ีเปนระบบชัดเจน 6. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 7. ระบบการบริหารจัดการดี/

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 8. การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได 9. จัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 10. มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 11. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 12. มีบริการรถรับสงผูเรียน 13. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป 14.

มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน 15. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย 16. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

17. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 18. ไดรับความรวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี 19.
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ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ 20. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน 21. นํากิจกรรมเสริม

หลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 22. สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน 23. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูเรียน 24. จัดกิจกรรมท่ีสรางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน 25. สงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม 26. มีทรัพยากร

ปจจัยท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย 27. มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 28. วางแผนและดําเนิน

การวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 29. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 30. มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา 31. มุงสงเสริม

คุณภาพใหเด็กเปนคนดี 32. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 33. อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช 34.

หองเรียนติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง 35. จํานวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสมและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 36. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ

โรงเรียนใหเปนท่ีรูจัก 37. มีหลักสูตรทองถิ่นที่มีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง 2. รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ 3. วิเคราะห

หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4. นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 5. ประเมินพัฒนาการผูเรียน

ตามสภาพจริง 6. ดูแล เอาใจใส ผูเรียนท่ัวถึง 7. มีการทํางานรวมกันเปนทีม 8. มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการ

สอน 9. มีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ 10. จํานวนครูมีเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ 11. มีความสัมพันธที่ดีระหวางผู

ปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน 12. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 13. มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 14. มีการจัดมุมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม

สรางสรรค

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. จิตสํานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การชวยเหลือตนเอง 2. มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค 3. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 4. ทักษะในการแสวงหาความรู/การสังเกต/สํารวจ/เชื่อมโยง 5. พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การนิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานสิ่งแวดลอม ดานอนามัย 2. การพัฒนาการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา 3. จัด

บุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียน 4. การดูแลผูใตบังคับบัญชา 5. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 6. การสรางขวัญและกําลังใจใหครู/

ยกยองผูมีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 7. การนําขอมูลและผลการประเมินใชตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. การจัดประสบการณการเรียนรู 2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3. ใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 4. ความรู

เขาใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 5. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง 6. ปลูกฝงใหครูรักงาน ลดการเขา-ออกของ

ครู 7. สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. การพัฒนาสาระการเรียนรู อังกฤษ ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่3 3. การอานออก

เขียนได RT ประถมศึกษาปที่ 1 4. พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การนิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานสิ่งแวดลอม ดานอนามัย 2. การพัฒนาการศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา 3. จัด

บุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียน 4. การดูแลผูใตบังคับบัญชา 5. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 6. การสรางขวัญและกําลังใจใหครู/

ยกยองผูมีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 7. การนําขอมูลและผลการประเมินใชตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. พัฒนาครูผูสอน 4 กลุม อังกฤษ ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 2. การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูเชิงรุก การจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน 4. การจัดประสบการณการเรียนรู 5. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 6.
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ใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 7. ความรูเขาใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 8.

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 9. ปลูกฝงใหครูรักงาน ลดการเขา-ออกของครู 10. สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5. แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพ จาก สมศ.

6. ความตองการชวยเหลือ

ดานครู

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล

2. ความชํานาญดานการจัดการศึกษา

3. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง

6. การอบรมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

ดานผูบริหาร

1. สงเสริมใหความรู/อบรมใหแกผูบริหาร

2. การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร

3. สวัสดิการครูและบุคลากร

ดานผูเรียน

1.การฝกฝนดานการคิดวิเคราะห

2.ความกลาแสดงออก

3.การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พัฒนาการชากวาผูอื่น

4.พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน

5.เปดโอกาสใหผูเรียนไดแขงขันทางวิชาการ

6.ใหผูเรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรูนอกหองเรียน

ดานสถานศึกษา

1.การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

2.ใหผูรูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

3. วิทยากรที่ใหความรู ดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ

4. คําแนะนําจาก สมศ.ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ

5. การใหคําปรึกษา แนะนํา/นิเทศ

6. ขาวสารทางการศึกษา

7. การประชาสัมพันธการอบรม เอกสารที่เกี่ยวของใหกับทางโรงเรียน

8. กระบวนการจัดการเรียนรูและนวัตกรรม

9. ส่ือการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือคนควา

10. จัดหาตําราเรียนที่เหมาะสมแกการคนควาและมีเพียงพอ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ดีเลิศดานภาษา พัฒนาทักษะชีวิต

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย, ขั้นพื้นฐาน
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ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

มีการบริหารจัดการดานหลักสูตรท่ีทันสมัยและนําไปเปนปจจุบัน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

Mrs.Saitong Prombun   ผูอํานวยการ

Miss Kasama Puttawong   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศคาเปาหมายประจําปการศึกษา 2563)



 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา  

(ประกาศค่าเป้าหมาย) 
 

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันาราชพฤกษ์ 
 

 

กลุ่มการศึกษาเอกชน ตำบล หนองควาย 

อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 
 
 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม ่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คำนำ 

 
 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
ประกาศการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ต้นสังกัดต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สำหรับดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการพัฒนาใน
ครั้งนี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
ดำเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
 

วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา 2561-2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้  
มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลครู บุคลากรคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพ   พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
คนดีของสังคม มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี มีพลานามัยที่ สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข  

 
ปรัชญา 

 ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Character through True Values ซึ่งมีความหมายว่า สร้าง
อุปนิสัยที่ดีผ่านคุณค่าที่แท้จริง หรือคุณธรรมนั่นเอง 

พันธกิจ 

 1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี 
 6.จัดการศึกษาที่ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
 
เป้าหมาย (Goal) 

 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างครบครัน 

 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียน  การสอนในรูปแบบสองภาษา 

 4. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. ผู้บริหารมีภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 6. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 

 7. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวง 



 8. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

 9. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 10. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 11. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 12. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพใน
ชีวิตประจำวัน 

 13. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง 

 14. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  

 16. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 17. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 18. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี 
 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี 
 6. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 
 4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยี 
 6. ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คำขวัญ 

 คำขวัญของโรงเรียน คือ ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย 

อัตลักษณ์ 

 ภาษาดี มีความสุข 

เอกลักษณ์ 

 ภาษาด ี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 

 6. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม  แหล่ง
เรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริม 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 
  และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับ 
   ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือ 
  ในการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ 
  การพัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มี 
  ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้ 
  เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน   การ
สื่อสาร 

  กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 

 



 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด  
  สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ 
  ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน 
  ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา   

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา

พัฒนาราชพฤกษ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

     ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

( นางสายทอง  พรหมบุญ) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรฐาน/สาระสำคัญ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.1.1 เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
1.1.2 เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีตาม
ช่วงวัยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
1.1.3 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติได้ตามวัยอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.2.1 เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามช่วงวัย 
1.2.2 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี 
1.2.3 มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.4 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.3.1 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.3.2 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
1.3.3 เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาการใช้ความรุนแรง 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
1.4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
1.4.2 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
1.4.3 เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนาการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสดงหาความรู้ได้ตามที่สถานศึกษากำหนด 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบ
การจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสังเกต
และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีสื่อการ
เรียนรู้ หนังสือนิทาน ของเล่นและสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอ  

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.5.1 สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.6.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตราการศึกษาปฐมวัยและ  
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2.6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการ
ตามแผน 
2.6.3 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.1.1 ครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.2 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา โดนไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านในด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมอย่างมีอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 



ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.3.1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก และมีพ้ืนที่สำหรับการจัด
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ความสนใจ และมีสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหา
คำตอบได้เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.4.1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 

 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในปี

การศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

   
 

    

 

     ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

   ( นางสายทอง  พรหมบุญ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคุลมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 

ระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
0.00 - 49.99 50.00 - 59.99 60.00 - 74.99 75.00 - 89.00 90.00 - 100.00 

 



 
  

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา   

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา

พัฒนาราชพฤกษ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

     ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

( นางสายทอง  พรหมบุญ) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน/สาระสำคัญ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1.1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
1.1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
1.1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
1.1.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ เพื่อคิดค้น ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.1 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
1.1.5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามสถานศึกษา
กำหนด 

1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.1.6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1.2.1.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนด
ปรากฏซัดเจนโดยไม่ชัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีชองสังคม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.2.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 



1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.3.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
1.2.4.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.1.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจนสอดคล้องบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็น มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป ประยุกต์ใช้ได้ 
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.1.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
 
 



มาตรฐาน/สาระสำคัญ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.3.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

   
 

    

 

     ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

   ( นางสายทอง  พรหมบุญ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 

ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

 

ระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
0.00 - 49.99 50.00 - 59.99 60.00 - 74.99 75.00 - 89.00 90.00 - 100.00 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม)



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่   29   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564   เวลา   10.00-12.00น. 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาราชพฤกษ์ 
....................................................................... ............................................................... 

รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม 
 1. นายแพทริค   กาโมร  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ   
 2. นายปรีชา         ศุภกาญจนพันธุ์ ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายถวิล          นนทะธรรม ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นางสาวอัญรัตน์   ไพรพนาพงศ์ ตำแหน่ง  ผู้แทนครู 
 5. นางสาวนารี    พิกุลทอง ตำแหน่ง  ผู้แทนครู 
 6. นางสาววรพรรณ  นันทวงศ์ ตำแหน่ง  ผู้แทนครู 
 7. นางสาวปรียาพัฒน์   จันคำ  ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง 
 8. นางสายทอง    พรหมบุญ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 9. นางกานต์มณี  เลิศมงคลธรรม ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ 
 10.นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณการเงิน 
 11.นางสาวกษมา พุทธวงค์  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ 
 
รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชูเกียรติ     กมลโกมุท  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นางอัมพร        กมลโกมุท  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายพงษ์ชัย      คำเมรุ  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายแพทริค การโมร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ประธานการประชุมได้
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและได้ชี้แจงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้  โดย
มอบหมายให้ นางสายทอง พรหมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  3.1 ติดตามการดำเนินงานในการขอย้ายที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลงตราสาร กำลัง 

  ดำเนินการ โดยเรื่องได้ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อย 

  แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 การย้ายสถานที่ตั้งและขอใช้อาคาร ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้ย้ายสถานที่

จัดตั้งโรงเรียนจากที่เดิมเลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230 ไปยัง

สถานที่ใหม่ เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีขนาดที่ดิน จำนวน 5 

ไร่  2  งาน  27 ตารางวา ตามท่ีโฉนดที่ดินเลขที่  

 (1.) 100489 เนื้อที่ 1-1-40 ไร่  (2.) 101309 เนื้อที่ 3-1-18 ไร่ 

 (3.) 101310 เนื้อที่ 0-2-86 ไร่  (4.) 101266 เนื้อที่ 0-0-83 ไร่ 

ที่ดินได้มีการโอนกรรมสิทธิการเช่า จาก บริษัทลิตเติ้ล สตาร์ ไบลิงกวล จำกัด และได้โอนให้โรงเรียนยุวฑูต

ศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นนิติบุคคล แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.2  การก่อสร้างอาคาร การใช้อาคารเรียน ประกอบไปด้วย  

  (1.) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่/ความยาว 5,371.00 ตารางเมตร 
ที่จอดรถ/ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ พ้ืนที่ 826.00 ตารางเมตร  

  (2.) ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พ้ืนที่/ความ
ยาว 483.00 เมตร  



  (3.) ต่อเติมโครงหลังคา  พ้ืนที่ 1,740.00 ตารางเมตร ห้องน้ำซ้าย-ขวา ฝั่งละ 200.00 ตาราง
เมตร รวม 400.00 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 2,140.00 ตารางเมตร ได้รับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว คือ 
แบบ อ.1 และกำลังดำเนินการขอ แบบ อ.6   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.3 การขอเพ่ิมห้องเรียน  

  (1.) ระดับก่อนประถมประถมศึกษา จากเดิมจำนวน 10 ห้อง เพิ่มเป็น 11 ห้อง 

  (2.) ระดับประถมศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ จากเดิมจำนวน 6 ห้อง เพิ่มเป็น 10 ห้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
  4.4 การขอเปลี่ยนแปลง ตราของโรงเรียน และสีประจำโรงเรียน 

  (1.) ตราของโรงเรียน จากเดิม ภายในวงกลม ชื่ออำเภอหางดง เปลี่ยนเป็น อำเภอเมือง  

  (2.) สีประจำโรงเรียน จากเดิม สีน้ำเงิน สีเหลือง เปลี่ยนเป็น ฟ้านีออน(Electric Blue) เทา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.5 การขอเปลี่ยนแปลงตราสาร  

 หมวด 1ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา  

  ข้อ 1 ความจุนักเรียน  

  ข้อ 2 สถานที่ตั้ง 

  ข้อ 3 ตราของโรงเรียน 

  ข้อ 4 รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียน 

 หมวด 3 ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

  ข้อ 6 (2) เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้ง ที่ดินได้มีการโอนกรรมสิทธิการเช่า จาก บริษัทลิตเติ้ล 
สตาร์ ไบลิงกวล จำกัด และได้โอนให้โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นนิติบุคคล แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.6 เปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน ข้อ 1.3 เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้ง 



มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.7 การเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

  4.7.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ ์

 ภายในปีการศึกษา 2564-2566  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลครู บุคลากรคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพ   พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่ างดี มีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม    เป็นคนดีของสังคม มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และ
สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.8 การเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 

  - อัตลักษณ์ “ดีเลิศด้านภาษา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม มีความสุข” 

  - เอกลักษณ์ “ดีเลิศด้านภาษา มีทักษะชีวิต มีจิตวิทยา” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.9 จำนวนนักเรียนและครู (ปัจจุบัน) 

   4.9.1 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564 
 ระดับเตรียมอนุบาล   จำนวน  40 คน 
 ระดับอนุบาล 1    จำนวน  32 คน 
 ระดับอนุบาล 2    จำนวน  32 คน 
 ระดับอนุบาล 3    จำนวน  33 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  23 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  13 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  17 คน 
 รวมนักเรียนทั้งหมด     190 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



   4.9.2 จำนวนครู – บุคลากร 

ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2563 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ชำย หญิง จ ำนวน หมำยเหต ุ

ชำวไทย 14 39 53  

1 ฝ่ายบรหิาร 1 4 5 
 

2 บคุลากร 4 7 11 
 

3 ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 1 5 6 
 

4 ครูพี่เลีย้งระดบัปฐมวยั - 13 13 
 

5 ครูผูส้อนระดบัประถมศกึษา 1 6 7  

5 นกัการภารโรง 1 - 1 
 

6 พนกังานขบัรถ 1 - 1 
 

7 แม่ครวั 1 - 1 
 

8 แม่บา้น - 4 4  

9 พนกังานรกัษาความปลอดภยั 4 - 4  

ชำวต่ำงชำต ิ 9 3 12  

10 ครูระดบัปฐมวยั 4 3 7  

11 ครูระดบัประถมศกึษา 5 - 5  

รวมทัง้หมด 23 42 65  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้ดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามรายละเอียดและสรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 

 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึ กษาขั้น

พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในปี

การศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
   

        ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

        
   ( นางสายทอง  พรหมบุญ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

 

 



การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคุลมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 

ระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

0.00 - 49.99 50.00 - 59.99 60.00 - 74.99 75.00 - 89.00 90.00 - 100.00 

  



 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
   
 
    
 
          ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

       
         ( นางสายทอง  พรหมบุญ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 



 
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 



ระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
0.00 - 49.99 50.00 - 59.99 60.00 - 74.99 75.00 - 89.00 90.00 - 100.00 

 5.1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย โรงเรียนได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง โดยในระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 : ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จำนวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 ยอดเยีย่ม 

1 
เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

134 134 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

2 

เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดีตามช่วงวัยตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

3 
เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติได้ตามวัยอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

4 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

134 134 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 ยอดเยี่ยม 

1 เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ 134 134 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 



เหมาะสมตามช่วงวัย 

2 

เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดี 

134 134 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

3 

มีความม่ันใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

134 134 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

4 
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

134 134 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 100 ยอดเยี่ยม 

1 

เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัต
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

134 134 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

2 
เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับ
และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลตามที่
สถานศึกษากำหนด 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

3 
เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจาการใช้ความรุนแรง 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 100 ยอดเยี่ยม 

1 

เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

2 
เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถ

134 134 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 



ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

3 

เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนา
การ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสดงหาความรู้ได้ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

134 134 100 1.5 1.5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   99.66 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 100 ยอดเยี่ยม 

1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

- - 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 ยอดเยี่ยม 

1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระ
กิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

- - 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 98 ยอดเยี่ยม 

1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

- - 98 5 4.9 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  100 ยอดเยี่ยม 



1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ หนังสือนิทาน 
ของเล่นและสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอ 

- - 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 100 ยอดเยี่ยม 

1 สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ วัสดุ
และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

- - 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  100 ยอดเยี่ยม 

1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรา
การศึกษาปฐมวัยและ  อัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

- - 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
และดำเนินการตามแผน 

- - 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- - 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  100 ยอดเยี่ยม 

1 ครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

- - 100 2.5 2.5 5 ยอดเยี่ยม 

2 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - - 100 2.5 2.5 5 ยอดเยี่ยม 



ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านในด้านหนึ่งเพียงด้าน
เดียว 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  100 ยอดเยี่ยม 

1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือก
กิจกรรมอย่างมีอิสระ ตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

- - 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  100 ยอดเยี่ยม 

1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก และมี
พ้ืนที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- - 100 2.5 2.5 5 ยอดเยี่ยม 

2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ความสนใจ และมีสื่อของเล่นที่กระตุ้น
ให้เด็กคิดและหาคำตอบได้เหมาะสมกับวัย 

- - 100 2.5 2.5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก   

1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

- - 99 5 4.95 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ยอดเยี่ยม 



สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 99.80 

ระดับคุณภาพ 

 ระดับ 1     ระดับ 2           ระดับ 3       ระดับ 4              ระดับ 5 

(0.00 – 49.99)   (50.00 – 59.99)       (60.00 – 74.99)     (75.00 – 89.99)      (90.00 – 100.00) 

  กำลังพัฒนา        ปานกลาง         ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 

 
มติที่ประชุม              เหน็ชอบ/อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
 

5.1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มี 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน    
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 : ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/สาระสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ความหมาย 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 53 95.47 5 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 53 91.44 5 ยอดเยี่ยม 
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 53 92.94 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

53 88.46 4 ดีเลิศ 

1.1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

53 96.15 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

53 94.23 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 

 
 

53 96.15 5 ยอดเยี่ยม 1.1.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  



1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
53 82.69 4 ดีเลิศ 1.1.3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ 

เพ่ือคิดค้น ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

53 92.30 5 ยอดเยี่ยม 1.1.4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 53 70.79 3 ดี 
1.1.5.1 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้
ความเข้าใจและ ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

53 90.38 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือคุณภาพเป็นไปตามสถานศึกษากำหนด 

53 51.21 2 ปานกลาง 

1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
52 94.23 5 ยอดเยี่ยม 1.1.6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 52 99.51 5 ยอดเยี่ยม 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

52 98.07 5 ยอดเยี่ยม 
1.2.1.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตสำนึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีชองสังคม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

52 100 5 ยอดเยี่ยม 
1.2.2.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
52 100 5 ยอดเยี่ยม 1.2.3.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

52 100 5 ยอดเยี่ยม 
 1.2.4.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 

และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา - 97.5 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.1.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจนสอดคล้อง
บริบทของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็น มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- 85 4 ดีเลิศ 
2.4.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

- 100 5 ยอดเยี่ยม 
2.6.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไป ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

 



มาตรฐาน/สาระสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ความหมาย 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  98.8 5 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
- 98 5 ยอดเยี่ยม 3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- 98 5 ยอดเยี่ยม 
3.1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 
3.3.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

- 100 5 ยอดเยี่ยม 3.4.1 มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- 98 5 ยอดเยี่ยม 3.5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยรวม 97.25 ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 97.25 
ระดับคุณภาพ 
    ระดับ 1         ระดับ 2     ระดับ 3        ระดับ 4               ระดับ 5 
(0.00 – 49.99)     (50.00 – 59.99)       (60.00 – 74.99)     (75.00 – 89.99)      (90.00 – 100.00) 



  กำลังพัฒนา        ปานกลาง         ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
มติที่ประชุม              เหน็ชอบ/อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
 
 5.2 ขออนุมัติใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2564-2566 

มติที่ประชุม              เหน็ชอบ/อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
 
 5.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม              เหน็ชอบ/อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
 
 5.4 การขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
 
  

 
ประกาศ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ประจำปีการศึกษา  2564 
----------------------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  อำเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม่     โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่นักเรียนไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 
2/2564  เมื่อวันที่   29 มีนาคม  พ.ศ. 2564   จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
  (1) ชั้นเตรียมอนุบาล   ภาคเรียนละ   7,750   บาท   (ปีละ 15,500 บาท) 
 
 
 
 
 



 2.อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน (บาทต่อปี) ห้องเรียนประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป) 

รายการ 
ระดับชั้นเตรียม
อนุบาล 

หมายเหตุ 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
10,000 

ประกอบด้วย 
-อาหารกลางวันและอาหารว่าง 

2.ค่าตำราเรียน-เอกสารและสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน 

6,200 

ประกอบด้วย 
-เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
-สื่อ/อุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็ก 

3.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1,500 

ประกอบด้วย 
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน 

4.ค่าประกันอุบัติเหตุ 700  เก็บครั้งเดียว 
5.ค่าเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

111,500 
-เสริมทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆด้วย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 

6.ค่าเครื่องใช้แรกเข้า 
4,600 

ประกอบด้วย 
-ค่าเครื่องนอน 
-ชุดฟอร์ม   

7.ค่าดำเนินการขอวีซ่า (รายละ) 3,000 เฉพาะผู้ที่ร้องขอ (รายละ) 
8.ค่าบำรุงสถานศึกษา 10,000 เก็บครั้งเดียว 
รวม 163,000 เก็บครั้งเดียว 

 

3.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (English Program) 

(1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3   ภาคเรียนละ     90,000 บาท (ปีละ 180,000 บาท) 

(2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนละ     95,000 บาท (ปีละ 190,000 บาท) 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศนี้จำแนกเปน็ชั้นเรียนที่รับและไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ดงันี้ 
  (1) ชั้นเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้แก่ .......-............................................................... 

(2) ชั้นเรียนที่นักเรียนไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้แก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษา  



5.เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  (1) กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนักเรียนที่เรียนอยู่
แล้วไว้ก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 
วัน โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บพร้อมทั้งออกหลักฐาน
แสดงผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก 

(2) กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนักเรียนที่มาเข้า
เรียน จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการพร้อมทั้งคืนหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนในวันที่ขอลาออก 
 
  ประกาศ ณ วันที่  29 มีนาคม  พ.ศ. 2564  
  
                                             
                 (นายแพทริค  กาโมร) 
       ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
 
มติที่ประชุม              เหน็ชอบ/อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี 

มติที่ประชุม           รับทราบ 

        

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

        ................................................. 
     กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

1.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

4.จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต และใช้เทคโนโลยี 

6.จัดการศึกษาทีป่ลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้  

  อย่างมีความสุข 

เป้าหมาย (Goal) 

 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างครบครัน 

 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

 3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียน  การสอนในรูปแบบสองภาษา 

 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

 5. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. ผู้บริหารมีภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 7. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 

 8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวง 

 9. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

 10. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 11. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 



 12. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 13. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพใน
ชีวิตประจำวัน 
14. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ 
 15. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง 

 16. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 17. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  

 18. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 19. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 20. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ 

 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต และใช้เทคโนโลย ี

6. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้  

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือในการกำหนด

ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้

ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสอง 

  ภาษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิต 

  อยู่ได้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน    

การสื่อสาร 



 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 

 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

 กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมบุคลากรและ

นักเรียนทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง

มีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ

ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  

และกีฬา 

 กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําSAR)



 

 

 

 

 
 

คำสั่ง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
ที่  18 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ไดแ้ต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรายงาน

หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาประจำปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

 1.1 นายชูเกียรติ  กมลโกมุท  ที่ปรึกษา 

 1.2 นางอัมพร  กมลโกมุท  ที่ปรึกษา 

 1.3 นายแพทริค  กาโมร   ที่ปรึกษา 

2. คณะทำงาน จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย 

 2.1 นางสายทอง   พรหมบุญ  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวปรียาพัฒน์   จันคำ   กรรมการ 

 2.3 นางวรพรรณ   นันทวงศ์  กรรมการ 

 2.4 นางสาวนารี   พิกุลทอง  กรรมการ 

  2.5 นางสาวอัญรัตน์  ไพรพนาพงศ์   กรรมการ 

 2.6 นางสาวกษมา   พุทธวงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 2.7 นางสาวชนัญธิดา  ผานดอยแดน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.8 นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1. กำหนดระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงาน  

2. สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร 

3. จัดทำสารสนเทศแสดงรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  



 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และ

จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบโดย

เคร่งครัดและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

(นางสายทอง พรหมบุญ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางงานบริหารป2563)



โครงสร้างการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ / Structure of duty 
( Oranizing) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

นายแพทริค  กาโมร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชมรมผู้ปกครอง/ครู ผู้อำนวยการ 

นางสายทอง  พรหมบุญ 

หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายแผนงานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวกษมา พุทธวงค์ 

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณการเงิน 

นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

นางสาวอัญรัตน์  ไพรพนาพงศ์ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ICT 

นางสาวชนัญธิดา  ผานดอยแดน 
หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการ 

นางสาวปรียาพัฒน์  จันคำ 

1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
3. งานการเรียนการสอน 
4. งานทะเบียน วดัและประเมินผล 
5. งานนเิทศการเรยีนการสอน/ระบบนิเทศ
ภายใน 
6. การวิจยั 
7. งานหอ้งสมุด 
8. งานสื่อการเรยีนการสอน 
9. งานห้องเรยีนคอมพิวเตอร ์
10. ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
11. งานลูกเสือ/เนตรนาร ี
12. งานดนตรีและนนัทนาการ 

1. งานต้อนรับและรับนักเรยีน 
2. งานชุมนุมสัมพนัธ ์
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานอาคารสถานทีแ่ละซ่อมบำรุง 
5. งานพาหนะรับส่งนกัเรียน 
6. ICT/Website/Facebook/Social 
network/สื่อออนไลน์ต่างๆ 
7. งานสาธารณสุข/โภชนาการ 
8. งานสวัสดกิารนกัเรยีน 
     - อาหารกลางวนั 
     - ประกันอุบัติเหต ุ
9. วีซ่านักเรยีน 
10. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานบุคลากร 
2.แต่งตั้ง/ถอดถอนครูและบุคลากร 
3. ส่งเสรมิและพฒันาความรูแ้ละคุณภาพ
จริยธรรมแก่บุคลากร 
4. งานแม่บ้าน/นักการภารโรง/รปภ. 
5. งานสวัสดกิารคร ู
    - ประกนัสังคม 
    - 3% 
    - ค่ารักษาพยาบาล 
6. งานวีซ่าคร ู
7. งานควบคุมบุคลากร 
8. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

1. การจัดสรรงบประมาณ 

2. การเงิน 

3. งานบัญชแีละภาษีต่างๆ 

4. งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 

5. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. งานแผนและนโยบาย 
2. งานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
3. งานขอ้มูลสารสนเทศครู/นกัเรียน 
4. งานเตรียมรับการประเมนิจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
5. งานอำนวยการ 
     - ตราสารและค่าธรรมเนยีมการศกึษา 
     - งานขออนุญาตเปิดและขยายห้องเรียน 
6. งานพัฒนาระบบประกัน 
7. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 
  

ที่ปรึกษา 

นางสาวลัดดาพร  กมลโกมุท 

ผู้ก่อตั้ง 

นายชูเกียรต ิ       กมลโกมุท 

นางอัมพร          กมลโกมุท 

 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสายทอง  พรหมบุญ 
 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายต่างประเทศ 

นางโชติมณี  ยวูวินส ์

 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายงบประมาณการเงิน 

นางสาวนารี พิกุลทอง 
 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายต้อนรับ 

นางวรพรรณ นันทวงศ์ 

 

หัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 

Miss Savana Cocilio 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรปฐมวัย)
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Update on 25 September 2020 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย/ Curriculum structure for kindergarten 

โครงสร้างหลักสูตร (เวลาเรยีนรายวัน / สัปดาห์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
Objective 

    เวลาเรียน  (นาที / 1วัน) 
Time / Min / Day 

เวลาเรียน (นาที / 1สปัดาห์) 
Time / Min / Week 

กิจกรรมActivities Preschool K.1 K.2 K.3 Preschool   K.1 K.2 K.3 

1>เกมการศึกษา
Educational Game 
Activity 

20นาที 20นาที 30นาที 60นาที 100นาที 100นาที 150นาที 300นาที 

2>กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
Activities that broaden 
experience 

60นาที 60นาที 60นาที 60นาที 300นาที 300นาที 300นาที 300นาที 

3>กิจกรรมสร้างสรรค์ 
Creativity Building 
Activity 

30นาที 30นาที 30นาที 60นาที 150นาที 150นาที 150นาที 300นาที 

4>กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้า
จังหวะ 
Creative Movement 
Activity 

20นาที 20นาที 20นาที 20นาที 100นาที 100นาที 100นาที 100นาที 

5>กิจกรรมเสร ี
Free – Play Activity 

30นาที 30นาที 20นาที 20นาที 150นาที 150นาที 100นาที 100นาที 

6>กิจกรรมกลางแจ้ง 
Playground and Sport 
Activity 

25นาที 25นาที 25นาที 25นาที 125นาที 125นาที 125นาที 125นาที 

รวมเวลาเรียน 185 นาที 
(3 ชม.) 

185นาที 
(3 ชม.) 

185นาที 
(3 ชม.) 

245นาที 
(4 ชม.) 

975นาที 
(15 ชม.) 

975นาที 
(15 ชม.) 

975นาที 
(15 ชม.) 

1,225 
(20ชม.) 
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Update on 25 September 2020 

 

Kindergarten Integrated Learning Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

English 
Integrated 
Learning 

Educational Game 
Activity 

Circle time 

Playground and Sport 
Activity 

 

Activities that broaden 
experience  

Math/ Science/Social 

Science 
 

 

Language 
Vocab/writhing/reading phonics 

 

Creativity Building 
Activity 

Arts and Crafts 

Creative Movement 
Activity 

Thai 
Integrated 
Learning 

Educational Game 
Activity 

เกมส์การศึกษา 

Playground and Sport 
Activity 

 

Activities that broaden  
experience  

 

ทกัษะภาษาไทย/ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ / สังคม / การดแูลตนเอง 

Creativity Building 
Activity 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

Creative Movement Activity 

กิจกรรมเคลื่อนไหวเขา้จงัหวะ 

 

กิจกรรมกลางแจง้ 

Free – Play Activity 
กิจกรรมเสรี 

Free – Play Activity 
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English 8 hours/week Thai 7 hours/week 
 

Time structure for kindergarten/โครงสรา้งเวลาเรียนระดับอนุบาล 

English Program 

English 13 hours/week Thai 2 hours/week 
 

International Program 

Preschool to K2 (15 hours/week) 

English 10 hours/week Thai 8 hours/week 
 

English Program 

International Program 

K3 (20 hours/week) 

Chinese 1 hour/week Computer 1 hour/week 

English 16 hours/week Thai 2 hours/week 
 

Chinese 1 hour/week Computer 1 hour/week 
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Update on 25 September 2020 

English Program  
(Ratio 60:40) 

การใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ/English 60 การใช้ภาษาไทยร้อยละ/Thai 40 
ระดับชั้น/Class ภาษาอังกฤษ/English 60% ภาษาไทย/Thai 40% 
เตรียมอนุบาล 
Preschool 

English Communication 
Motor Skills 
Art & Craft 
Health   
Game Activity 
Movement 
Music / Dance   
Activities that broaden experience 
Free – Play Activity 
Playground and Sport Activity 
 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย 
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร ์ 
(Basic Mathematics Skill)   
เกมการศึกษา  
(Game Activity) 
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 
(Creative Movement Activity) 
สุขภาพ 
Health 

 
 

International Program  
(Ratio 90:10) 

การใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ/English 90 การใช้ภาษาไทยร้อยละ/Thai 10 
ระดับชั้น/Class ภาษาอังกฤษ/English 90% ภาษาไทย/Thai 10% 
เตรียมอนุบาล 
Preschool 

English Communication 
Motor Skills 
Art & Craft 
Health   
Game Activity 
Movement 
Music / Dance   
Activities that broaden experience 
Free – Play Activity 
Playground and Sport Activity 
 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย 
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร ์ 
(Basic Mathematics Skill)   
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 
(Creative Movement Activity) 
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Update on 25 September 2020 

English Program (Ratio 60:40) 
การใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ/English 60 การใช้ภาษาไทยร้อยละ/Thai 40 

ระดับชั้น/Class ภาษาอังกฤษ/English 60% ภาษาไทย/Thai 40% 
อนุบาลปีที่  1 

Kindergarten 1 

English Language Skill/ Phonics 
Learn to Write 
Learn to Write letters 
Basic Mathematics 
Learn to write numbers 
Physical Education/ Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   
(Basic Science)       
ทักษะพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์     
(Basic Social)  

อนุบาลปีที่  2 
Kindergarten 2 

English Language Skill/ Phonics 
Learn to Write Lowercase and Higher case 
Alphabets 
Learn to write numbers 
Basic Science 
Basic Mathematics 
Physical Education / Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 
(น้ำหนักและเน้ือหาการเรียนเพ่ิมข้ึน) 

Alphabet Reader/Activity 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   
(Basic Science)       
ทักษะพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์     
(Basic Social)     
  

อนุบาลปีที่  3 
Kindergarten 3 

English Language Skill / Phonics 
Basic Science 
Basic Mathematics 
Physical Education / Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 
(น้ำหนักและเน้ือหาการเรียนเพ่ิมข้ึน) 

Phonics Reader/Activity/ Enrichment 
(เพ่ิมรายวิชา) 

Computer / Chinese  

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   
(Basic Science)       
ทักษะพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์     
(Basic Social)     
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Update on 25 September 2020 

International Program (Ratio English 90: Thai 10) 
ระดับชั้น/Class ภาษาอังกฤษ/English 90% ภาษาไทย/Thai 10% 
อนุบาลปีที ่ 1 

Kindergarten 1 

English Language Skill 
Phonics 
Learn to Write 
Learn to Write letters 
Basic Mathematics 
Learn to write numbers 
Physical Education/ Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
  

อนุบาลปีที ่ 2 
Kindergarten 2 

English Language Skill 
Phonics 
Basic Science 
Basic Mathematics 
Physical Education/ Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 
(น้ำหนักและเน้ือหาการเรียนเพ่ิมข้ึน) 

Alphabet Reader/Activity 
Jolly Phonics Activity 
Learn to Write Lowercase Alphabet   
Learn to write numbers  

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
  

อนุบาลปีที ่ 3 
Kindergarten 3 

English Language Skill / Phonics 
Basic Science/Basic Mathematics 
Physical Education/ Health 
Social/ Work Habit  
Art 
Value and Citizenship 
Communication 
Swimming 
(เพ่ิมรายวิชา) 

Computer/Chinese 
Phonics Reader/Activity/ Enrichment 
Jolly Phonics Activity 

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย  
(Basic Thai Language Skill)       
ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   
(Basic Mathematics)     
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   
(Basic Science)       
ทักษะพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์     
(Basic Social)     
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เอกสารประกอบ
 

(โครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษา)



 
Update on 25 September 2020 

 

โครงสร้างหลักสูตร/ Curriculum structure 
Ambassador Bilingual Academy (ABA)/โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 / Grade 1-6 
English Program 

 
 

 
 
 
 
- ภาษาไทย / Thai Language (5)   - ภาษาต่างประเทศ / English Language (5) 
- สังคมศึกษาฯ / Social (1)    - คณิตศาสตร์ / Mathematics (5) 
- ประวัติศาสตร์ / Thai history (1)   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /Science and technology(5) 
- การงานอาชีพ / Career (1)    - สังคมศึกษาฯ / Social  (1) 

       - สุขศึกษาและพลศึกษา / Physical Education (2) 
- ศิลปะและดนตรี / Art and Music (2) 

 
 
 

- คณิตศาสตร์ / Mathematics (2)   - คอมพิวเตอร์ / (Computer) (1) 
- วิทยาศาสตร์ / Science (2) 

 
 
 
 

1. กิจกรรมแนะแนว / Counseling activities 
2. กิจกรรมนักเรียน / Activities 

- ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ / Boy Scout and   Girl Guide activities (1) 
- ชุมนุม  ชมรม / Club (Chinese) (1) 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ / Social activities 
 

 
 

ไทย/Thai English 

รายวิชาพื้นฐาน/ Standard courses 

รายวิชาเพิ่มเติม / Additional courses 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / Learner Development Activities 



 
Update on 25 September 2020 

 

โครงสร้างหลักสูตร/ Curriculum structure 
Ambassador Bilingual Academy (ABA)/โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 / Grade 1-6 
International Program 

 
 
 

 
 
 
- ภาษาไทย / Thai Language (5)   - ภาษาต่างประเทศ / English Language (5) 
- ประวัติศาสตร์ / Thai history (1)   - คณิตศาสตร์ / Mathematics (5) 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Science and technology(5)  
- สังคมศึกษาฯ / Social  (2)    

 - ศิลปะและดนตรี / Art and Music (2) 
       - สุขศึกษาและพลศึกษา / Physical Education (2) 

- การงานอาชีพ / Career (Activities) (1) 
 
 
 

- ภาษาอังกฤษ / English Creative Writing (4)  - คอมพิวเตอร์ / (Computer) (1) 
 

 
 
 
 

1. กิจกรรมแนะแนว / Counseling activities 
2. กิจกรรมนักเรียน / Activities 

- ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ / Boy Scout and   Girl Guide activities (1) 
- ชุมนุม  ชมรม / Club (Chinese) (1) 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ / Social activities 
 

 

ไทย/Thai English 

รายวิชาพื้นฐาน/ Standard courses 

รายวิชาเพิ่มเติม / Additional courses 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / Learner Development Activities 




