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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ระดับปฐมวัย
ดานคุณภาพเด็ก
ผลการประเมินดานคุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีการเคลื่อนไหว รางกายคลองแคลวทรงตัวไดดี มีการ
ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติติตนจนเปนนิสัย เด็กสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ตนเองได เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย เด็กราเริงแจมใสแสดงอารมณและความรูสึกได
เหมาะสมกับวัย เด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ เด็กอดทนในการรอคอย เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น เด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี เด็กมี
ความมั่นใจกลาพูดกลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ์ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด เด็กชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
และนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ เด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคํา
ตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด รูจักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถคิดแกปญหา
และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เด็กใชสื่อเทคโนโลยีได เด็ก
สามารถใชเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน

ดานกระบวนการบริหารจัดการ
ผลการประเมินดานกระบวนการบริหารจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณที่เตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัยทุกระดับ ไมเรงรัดวิชาการมากเกินไป เนนการเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ มีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการ
และความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น จัดครูใหเหมาะสมกับชั้นเรียน จัด
ครูที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนครูผูสอนทุกระดับชั้น อบรมพัฒนาครูครบตามเกณฑตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จัดครูใหพอเพียงกับชั้นเรียน จัดพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ครูปฐมวัยทุกคนมีทักษะในกาจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ครู
ปฐมวัยทุกคนมีประสบการณสําคัญในการออกแบบจัดกิจกรรม ครูปฐมวัยมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว
ครูปฐมวัยมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีการจัดสภาพแวดลอมภายในที่เหมาะกับการจัดประสบการณของผูเรียน สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลนแบบกลุมและ
แบบ รวมมือรวมใจกัน ครูจัดใหมีมุมประสบการณที่หลากหลากมีสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ ครูผลิตสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ครูจัดทําสื่อ
สําหรับเด็กมุดลอดและปนปาย ครูมีสื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและหลากหลาย ครูมีการพัฒนา คิดคน สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรูที่หลากหลายสถานศึกษาจักหาและ
อํานวยความสะดวกใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณที่เพียงพอ สถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมการจัดประสบการณครูและบุคลากรอยางงทั่วถึง จัด
ใหมีการอบรม พัฒนาครูในการทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เผย
แพรอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดใหผูเกี่ยวของใหทราบ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ประชุม
ชี้แจงและดําเนินการตามแผนที่กําหนด มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จัดทํา
รายงานผลงานประเมินตนเอง ประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม จัดทํา
รายงานและสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา

ดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมินดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล ครูจัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการ
วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม วินัย
และดานสติปญญา ครูไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ครูจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเลือกทํา
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กิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ ครูจัดประสบการณที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียน
รูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลนและเรียนรูในกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กเรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียน
ไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม
ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร
สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตนครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลาก
หลาย ครูไมใชแบบทดสอบประเมินพัฒนาการเด็กดานเดี่ยว ครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวมและและนําผลการประเมินที่
ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ครูนําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
ผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะได ผูเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามารถในการแกปญหาอยางมีเหตุผลผู มีความสามารถ
ในการรวบรวมความรูไดดวยตัวเอง และสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยการเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณ
มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และสามารถรวบรวมความรูไดดวยแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค มีคุณธรรมผูเรียนผูเรียนบรรลุและมีความ
กาวหนาในการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ ผูเรียนมีเจตคติ
ที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ผูเรียนมีคานิยมตามที่สถานศึกษา
กําหนด ผูเรียนมีจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย อนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย มีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทยผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตก
ตางในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมและสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินดานกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถาน
ศึกษา สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได
สถานศึกษา
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง สถานศึกษาบริหารอัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษา มีโครงสราง
การบริหารงานของทุกฝายชัดเจน มีคุณครูเพียงพอตอหองเรียน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียนเรียนทุกปการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศภายในทุก
กลุมสาระฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ติดตามใหกําลังใจใหคําแนะนําและนําผลมาวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอยาตอเนื่อง สถานศึกษามีการประชุมวางแผน รวมกับคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา ละ 4 ครั้ง สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการมีการวิเคราะห- พัฒนาหลักสูตรทุกปการศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุม
ที่เรียนรวมดวยสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดใหมีการเรียนชุมนุมการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 1 คน 1 ชุมชม มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองเลนดนตรีได 1 ชนิดมีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและบริเวณ
โรงเรียน มีระบบความปลอดภัยติดตั้งกลองวงจรปดทุกอาคาร มีการดูแลความปลอดภัยทางดานจราจรทางถนน ทางเขา-ออก บริเวณหนาประตูโรงเรียน มีครูเวรทุกวัน มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสม มีการคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 1 คนตอ 1 เครื่อง มีการ
พัฒนาและการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมินดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ครูเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปองคความรูได นําเสนอผล
งานได อยางนอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูได ครูใชแหลงเรียนรูรวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลายครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูรวม
กันอยางมีความสุข ครูเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก จัดกิจกรรมใหเด็กรักครูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนรักที่จะเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขครูผูสอนมีการ
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ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครูผูสอนนําผลการประเมินผูเรียนใหมีผลการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นมีการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับครูผูสอนดวยกัน ครูมีการนําขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อาเวมารีอาอํานาจเจริญ
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1137100012
ที่อยู (Address) : 32

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 9

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ชยางกูร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โนนหนามแทง

เขต/อําเภอ (District) : เมืองอํานาจเจริญ

จังหวัด (Province) : อํานาจเจริญ

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 37000

โทรศัพท (Tel.) : 0807349407

โทรสาร (Fax.) : 045523118

อีเมล (E-mail) : avemaria_amnat@hotmail.com
เว็บไซต (Website) : www.aveamnatcharoen.ac.th
ไลน (Line) : ระดับที่เปดสอน

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

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
ดานคุณภาพเด็ก
1เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
- แบบสรุปรายงานบันทึกนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ
- แบบสรุปการประเมินสมรรถนะทางรางกาย
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
- แบบสรุปรายงานการดื่มนม
- แบบสรุปรายงานการแปรงฟน
-แบบสรุปรายงานโครงการกีฬาสีภายใน
- สรุปพัฒนาการดานรางกาย
๒. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก
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ยอดเยี่ยม

- แบบสรุปรายงานพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
- แบบสรุปรายงานกิจกรรมหนูนอยคนเกง
- แบบสรุปรายงานกิจกรรมคาบอนุบาลแสนรัก
- กิจกรรมเลาขาวเชานี้
- แบบสรุปโครงการเด็กดีศรีอาเวฯ
- แบบสรุปโครงงานคุณธรรม
๓. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
- แบบสรุปรายงานกิจกรรมหนูนอยรักวัฒนธรรม
- แบบสรุปรายงานกิจกรรมนิทานพาเพลิน
- แบบแบบสรุปโครงงานคุณธรรม
- แบบสรุปรายงานพัฒนาการดานสังคม
- แบบสรุปรายงานโครงการกีฬาสีภายใน
๔. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
- แบบสรุปรายงานกิจกรรมหนูนอยคนเกง
- แบบสรุปรายงานโครงการเติมความรูหนูทําได
- รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
- สรุปพัฒนาการดานรางกาย
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาค
- สรุปพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
- สรุปพัฒนาการดานสังคม
- สรุปพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
สรุปพัฒนาการดานภาษาตางประเทศ เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมดานการสื่อสารภาษาตางประเทศไดเหมาะสมกับวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
- แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจําป
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
- สรุปพัฒนาการดานรางกาย
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาค
- สรุปพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
- สรุปพัฒนาการดานสังคม
- สรุปพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
- สรุปพัฒนาการดานภาษาตางประเทศ เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศไดเหมาะสมกับวัย
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

ระดับปฐมวัย
1 คุณภาพของเด็ก
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แผนปฏิบัติงานที่ 1

โครงการที่ 1 โครงการหนูนอยสุขภาพดี

แผนปฏิบัติงานที่ 2

โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ
โครงการที่ 3 โครงการ 1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม

แผนปฏิบัติงานที่ 3

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติงานที่ 4

โครงการที่ 5 โครงการการจัดการเรียนรูสูยุค Thailand 4.0
โครงการที่ 6 โครงการ English camp for kids.

แผนปฏิบัติงานที่ 5

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทักษะการสรางบทเรียนออนไลน E-Learning

แผนปฏิบัติงานที่ 6

โครงการที่ 8 โครงการ English day.

แผนปฏิบัติงานที่ 7

โครงการที่ 9 โครงการ Chinese day.

แผนปฏิบัติงานที่ 8

โครงการที่ 10 โครงการ music day.

แผนปฏิบัติงานที่ 9

โครงการที่ 11 โครงการ sport day.

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนปฏิบัติงานที่ 1

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

แผนปฏิบัติงานที่ 2

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนใหเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติงานที่ 3

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แผนปฏิบัติงานที่ 4
ศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูและเพื่อการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ของสถาน

แผนปฏิบัติงานที่ 5

โครงการที่ 5 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทุกๆระดับ

3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
แผนปฏิบัติงานที่ 1

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แผนปฏิบัติงานที่ 2

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติงานที่ 3

โครงการที่ 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนปฏิบัติงานที่ 4

โครงการที่ 4 โครงการสารสัมพันธชุมชน บาน และโรงเรียน

แผนปฏิบัติงานที่ 5

โครงการที่ 5 โครงการเติมความรูหนูทําได/กิจกรรมบาน นักวิทยาศาสตรนอย

แผนปฏิบัติงานที่ 6

โครงการที่ 6 โครงการ English camp for kids.

แผนปฏิบัติงานที่ 7

โครงการที่ 7 โครงการสงเสริมและจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1.Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใชหนังสือนิทานภาพประกอบการจัด
ประสบการณ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2.นวัตกรรมหนึ่งสัปดาหหนึ่งกิจกรรมการทดลองพัฒนาสมอง : หนูนอยเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3.การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 4.ผูสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาโครงการนิเทศการศึกษา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 5.ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการบริหารงานดีเดน
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 6.Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใชเพลง,เกม และสื่อการสอน
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E-learning.
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- Best Practice ปฐมวัย
- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุค Thailand4.0ของเด็กปฐมวัยโดยใชเพลง เกม
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1 ดานคุณภาพผูเรียน
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ยอดเยี่ยม

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบโครงงาน Project Approach ผูเรียนมีความรูความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีสติ สมเหตุผล ผูเรียนมีศักยภาพมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี โดยพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณ/อัตลักษณของโรงเรียน ไดแก
ดานคุณธรรมเดน เนนภาษา รักชีวิตพอเพียงและเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งสงผลตอคุณภาพผูเรียน ดังนี้
นักเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใสสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑและมีคุณธรรม-จริยธรรม มีจิตอาสาตามที่สถานศึกษากําหนด

1. นักเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใสสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑและมีคุณธรรม-จริยธรรม มีจิตอาสา
ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น สามารถอาน เขียน วิเคราะหวิชาการตาง ๆ ได สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระฯ
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามวัยและสามารถสื่อสารกับผูปกครองและชุมชนได และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงกวาระดับ
ประเทศ
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน
สถานศึกษามีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นหลัก ตอไปนี้

1. พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
3. บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูและบุคลากรมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach และ Active Learning โดยใช
กระบวนการPLC สะทอนกลับหาปญหาและพัฒนาไปพรอมกัน ใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิดรวมกัน ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูลและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และนักเรียนรัก
ที่จะมาโรงเรียน และเรียนรูอยางมีความสุข สงผลตอการพัฒนาครู บุคลากรและผูเรียนดังนี้

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาอบรมและฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องและนํากระบวนการการเรียนการสอนครบทุกคนและนํามาใชจริงอยางมี
คุณภาพ
2. ครูนํานวัตกรรมใหมๆ พรอมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนใหความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษของครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระฯ
5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติรวมกัน
6. สถานศึกษาเอื้ออํานวยดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใชในการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.คุณภาพของผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน/กิจกรรมเด็กดีศรีอาเว
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน/กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชากิจกรรมวันวิชาการ
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 3 โครงการ1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคายคุณธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการที่ 4 โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการที่ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
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แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 1โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูและเพื่อการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 3 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทุกระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการที่ 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนกระบวนการเรียนรูและ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ทันสมัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและมี ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการที่ 4 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูทุก กลุมสาระฯกระบวนการ PLC
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. ๑ หองเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมคําศัพทนารู Dictation
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3. ดานดนตรี 1 คน สามารถเลนดนตรีได 1 ประเภท
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบProject Approach
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 6. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใชแบบฝกคําพื้นฐาน
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 7. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน SMT
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 8. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร Miniprojector
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 9. ดานกีฬา นักเรียนสมมารถเลนกีฬาได 1 คน1 ประเภท
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 10 ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารดีเดน
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 11.ผูสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาโครงการนิเทศการศึกษา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- การประกวดรองเพลงหมู บอกรักแมใหกองฟา ผานบทเพลงนํ้าใจแม โดย D NEW MEDIA
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ลงชื่อ........................................
(........รัตนา พันธวิไล........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : อาเวมารีอาอํานาจเจริญ (-)
รหัสโรงเรียน : 1137100012
ที่อยู (Address) : 32

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 9

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ชยางกูร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โนนหนามแทง

เขต/อําเภอ (District) : เมืองอํานาจเจริญ

จังหวัด (Province) : อํานาจเจริญ

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 37000

โทรศัพท (Tel.) : 0807349407

โทรสาร (Fax.) : 045523118

อีเมล (E-mail) : avemaria_amnat@hotmail.com
เว็บไซต (Website) : www.aveamnatcharoen.ac.th
ไลน (Line) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

ความรู คูคุณธรรม
วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มุงพัฒนาครูใหเปนมืออาชีพและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหเด็กมีความพรอมทุกดาน
กลาแสดงออก มีกระบวนการคิด ใชชีวิตอยางมีคุณคา รักสิ่งแวดลอม เปนคนดี คนเกง และมีความสุขบนพื้นฐานความเปนไทยและสากล

พันธกิจ

พันธกิจ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. สงเสริมเด็กใหไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน อยางสมดุลและตอเนื่องมีทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด
2. พัฒนากระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
3. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญและสงผลตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางสมวัย
4. สงเสริมใหเด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
5. สงเสริมใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เชน การชี้แนะ การปองกันแกปญหาสังคมที่สอดคลองกับ
นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน การสื่อสาร สรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนด
2. พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะ มีคานิยม ทํางานรวมกับผูอื่นและมีสุขภาวะทางรางกาย จิตใจและสังคมตามที่สถานศึกษากําหนด
3. พัฒนาดานกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบโดยมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อตอการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
5. สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. สงเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
7. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางดานภาษาเพื่อใหเทาทันตอกลุมประชาคมอาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ
8. สงเสริมใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เชน การแนะนํา การปองกันแกปญหาสังคมที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ
สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด

เปาหมาย

เปาหมาย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
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3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก ที่ดีของสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
6. โรงเรียนมีครูจํานวนเพียงพอกับชั้นเรียน
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอตอการจัดประสบการณ
8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
9. ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
10. ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
11. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
13. เด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
14. สถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เชน การชี้แนะ การปองกันแกปญหาสังคมที่สอดคลองกับนโยบาย
ของภาครัฐสภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน วิเคราะหเนื้อหาความสัมพันธหลักการของเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นวิเคราะหเนื้อหา ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางดานรางกายจิตใจ สามารถรวมงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณในการเรียนรูและแหลงเรียนรูไดเหมาะสม
6.โรงเรียนสงเสริมการจัดและตกแตงหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆใหมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม

7. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสอดคลองกับตัวชี้วัดกลุมสาระและตัวผูเรียนโรงเรียนมี
อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนอยางเดนชัด
8. ครูแสวงหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยทํากิจกรรม PLC อยางตอเนื่องเพื่อหาแนวทางพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางดานภาษาเพื่อใหเทาทันตอกลุมประชาคมอาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับ
นานาชาติ
10. สถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเปนแนวทางใน การแนะนํา การ
ปองกันแกปญหาสังคมที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยุทธของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ
1.ดานคุณภาพของเด็ก
2.ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
4. ดานมาตรการสงเสริมตามนโยบายและจุดเนนการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
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้ ้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ
1. ดานคุณภาพผูเรียน
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ดานมาตรการสงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เอกลักษณ
รักและรับใช
อัตลักษณ
คุณธรรมเดน เนนภาษา รักษชีวิตพอเพียง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

9

11

-

-

20

หองเรียนปกติ

3

55

51

-

-

106

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

55

53

-

-

108

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

73

53

-

-

126

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

192

168

-

-

360

หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP -

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

หองเรียนปกติ

3

62

42

-

-

104

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

59

62

-

-

121

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

48

62

-

-

110

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

40

58

-

-

98

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

45

32

-

-

77

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

46

54

-

-

100

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP -

300

310

-

-

610

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 29 หองเรียน EP -

492

478

-

-

970
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นางสาว รัตนา พันธวิไล
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว รัตนา พันธวิไล
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

-

-

1

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

11

-

-

-

11

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

16

-

2

-

18

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

27

-

3

-

30

- เจาหนาที่/ครูผูชวย

-

-

0

-

-

0

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

0

-

-

0

รวมทั้งสิ้น

-

27

0

3

-

30

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

20

1

20:1

20:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

11

340

11

31:1

31:1
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สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

17

610

18

34:1

36:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

11

-

18

-

29

ภาษาไทย

-

-

3

-

3

คณิตศาสตร

-

-

3

-

3

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

3

0

3

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

3

-

3

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

1

0

1

ศิลปะ

-

-

-

1

1

การงานอาชีพ

-

-

1

0

1

ภาษาตางประเทศ

-

-

3

-

3

รวม

11

-

35

1

47

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

26

26

- เนตรนารี

26

26

- ยุวกาชาด

0

0

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

26

26

กิจกรรมแนะแนว

26

26

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

26

26

รวม

130

130
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

13

13

-

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

13

13

-

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

26

26

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
2

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
2

1

1

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

โรงเรียนเครือรักกางเขนแหงอุบลราชธานี

18

2563

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตร 1 ดานคุณภาพเด็ก
โครงการ
1. 1.โครงการหนูนอยสุขภาพดี - กิจกรรมชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง - กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน - กิจกรรมดื่มนมกันเถอะ - กิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการหนูนอยคนเกง กิจกรรมนิทาน พาเพลิน - กิจกรรมหนูนอย รักษวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
2. 2.โครงการหนูนอยคนเกง - กิจกรรมนิทาน พาเพลิน - กิจกรรมหนูนอย รักษวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
93.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ
98.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 3. โครงการเด็กดี ศรีอาเวฯ - กิจกรรมโรงเรียน คุณธรรม - กิจกรรมงามอยางไทย งามอยางอาเวฯ - กิจกรรมไมลา ไมขาด ไมมาสาย - กิจกรรมเรียนดีประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมหนูนอยรักษประชาธิปไตย

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
97.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. 4. โครงการวันสําคัญ - กิจกรรมวันเขาพรรษา - กิจกรรมวันคริสตมาส - กิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน - กิจกรรมวันไหวครู - กิจกรรมวันพอ - กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันสุนทรภู - กิจกรรมวันขึ้นปใหม - กิจกรรมวันลอยกระทง - กิจกรรมวันสงกรานต - กิจกรรมมนัสการ พระมงคลมิ่งเมือง - กิจกรรมวันเด็ก

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. 5. โครงการกีฬาสี ภายใน Ave Game ครั้งที่ 10

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
94.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
6. 6.โครงการเติม ความรู หนูทําได - กิจกรรมวันวิชาการอนุบาลแสนรัก

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
98.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตร 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการ
1. 1. โครงการพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอน

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
98.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
2. 2. โครงการ สงเสริมและจัด บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู - กิจกรรมพัฒนา หองประกอบการตางๆ - กิจกรรมหองเรียนนาอยู - กิจกรรมจัดหาและจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ กิจกรรมลาน แหลงเรียนรู - กิจกรรมภูมิ ปญญาทองถิ่น - กิจกรรมแยกขยะ- รีไซเคิล - กิจกรรมประหยัด นํ้าประหยัดไฟ - กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
95.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตร 3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ - - กิจกรรม Project Approach(STESTEM) - - กิจกรรม Best Practice - กิจกรรมหนูนอยรักการอาน

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ
98.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
2. 2.โครงการหองเรียนนาอยู สื่อการเรียนรู หลากหลาย - กิจกรรมผลิตสื่อ การเรียนการสอน - กิจกรรมประกวด หองเรียน

คาเปาหมาย
92.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3.โครงการวัด ประเมินผลพัฒนาการ - กิจกรรมสรุปผล การพัฒนาเด็กทุกดาน - กิจกรรมยุวบัณฑิต - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 4
กุลยุทธ ที่ 4 ดานมาตรการสงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ
1. 1.โครงการการ จัดการเรียนรู สูยุค Thailand 4.0 - กิจกรรมภาษา พาเพลิน- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา - กิจกรรมเวทีหนูนอยคนเกง

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
2. 2.โครงการสาน สัมพันธบานและโรงเรียน - กิจกรรมธารนํ้าใจ สูชุมชน - กิจกรรมประชุม ผูปกครอง - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา
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คาเปาหมาย
92.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
โครงการ
1. โครงการสงเสริมพัฒนาการคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

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

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
3. โครงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

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

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

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

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

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

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. โครงการคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
88.80 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตร ที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.60 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. โครงการซอมบํารุงและจัดซื้อจัดหา

Page 33 of 79

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
3. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสรางขวัญและกําลังใจครู

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

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

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

5. โครงการสงเสริมและจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

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

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตร ที่ 3 ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
90.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. โครงการพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการผลิตสื่อการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.70 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

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

3. โครงการวิจัยชั้นเรียน

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.70 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

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

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
ชี้วัดกระทรวง
มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ
1. โครงการเสริมสรางเครือขายและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
88.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ
95.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
3. โครงการวันสําคัญทางศาสนา

คาเปาหมาย
82.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
97.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

340

330

97.06

8

2.35

2

0.59

2. ดานอารมณ-จิตใจ

340

340

100.00

8

2.35

1

0.29

3. ดานสังคม

340

340

100.00

5

1.47

1

0.29

4. ดานสติปญญา

340

340

100.00

8

2.35

1

0.29

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 100

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62 เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563

คณิตศาสตร

100

29.99

46.28 42.95 38.62

-4.33

-10.08

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

100

38.78

44.24 44.86 43.81

-1.05

-2.34

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

100

56.20

63.06 56.28 65.14

+8.86

15.74

มีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

100

43.55

55.82 52.23 63.93

+11.70

22.40

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
กลุมสาระการ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
เรียนรู/รายวิชา จํานวน
รอย จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอย จํานวน
จํานวน
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
104 85 81.73 121 117 96.69 110 75 68.18 98
88 89.80 77
55 71.43 100 75 75.00
คณิตศาสตร
104 94 90.38 121 117 96.69 110 80 72.73 98
72 73.47 77
57 74.03 100 81 81.00
วิทยาศาสตรและ
104 102 98.08 121 113 93.39 110 91 82.73 98
97 98.98 77
58 75.32 100 91 91.00
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
104 102 98.08 121 124 102.48 110 25 22.73 98
73 74.49 77
54 70.13 100 73 73.00
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
104 102 98.08 121 124 102.48 110 79 71.82 98
66 67.35 77
70 90.91 100 100 100.00
สุขศึกษาและ
104 102 98.08 121 124 102.48 110 110 100.00 98
97 98.98 77
77 100.00 100 100 100.00
พลศึกษา
ศิลปะ
104 102 98.08 121 124 102.48 110 110 100.00 98
97 98.98 77
77 100.00 100 100 100.00
การงานอาชีพ
104 85 81.73 121 124 102.48 110 108 98.18 98
97 98.98 77
77 100.00 100 100 100.00
ภาษาตางประเทศ 104 43 41.35 121 115 95.04 110 79 71.82 98
58 59.18 77
62 80.52 100 59 59.00
Phonics
104 100 96.15 121 121 100.00 110 101 91.82 98
81 82.65 77
70 90.91 100 82 82.00
Chinese
104 86 82.69 121 118 97.52 110 104 94.55 98
83 84.69 77
61 79.22 100 60 60.00
Reading
104 62 59.62 121 70 57.85 110 53 48.18 98
49 50.00 77
29 37.66 100 30 30.00
Grammar
104 55 52.88 121 69 57.02 110 58 52.73 98
41 41.84 77
33 42.86 100 32 32.00
English for
104 40 38.46 121 54 44.63 110 44 40.00 98
29 29.59 77
29 37.66 100 30 30.00
communication
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 110

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 63 - เฉลีย่ ป 63 เทียบป การเทียบกับรอย
2563
62)
62
ละ 3
2561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

110

47.46

55.17 60.73 56.21

-4.52

-7.44

ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

110

40.47

49.95 56.96 51.96

-5.00

-8.78

ไมมีพัฒนาการ

-

-

-

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

51.95

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 104

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2563
เฉลี่ย (ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563
อานรูเรื่อง

104

71.86

78.32 82.22 72.91

-9.31

-11.32

ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง

104

74.14

77.62 89.29 84.24

-5.05

-5.66

ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 100

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2563

อัลกุ
รอานฯ

-

38.54

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

44.74

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

37.38

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

31.93

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

37.60

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

40.86

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

35.17

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.65

-

-

-

-

-

-

วิชา

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2561 2562 2563

ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
จํานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียนเขา
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ

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

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

98

48

-

16

23

9

-

-

-

-

ป.5

77

29

-

6

18

5

-

-

-

-

ป.6

100

55

-

12

24

19

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

1. ๑ หองเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษ กิจกรรมคําศัพทนารู Dictation

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

3. ดานดนตรี 1 คน สามารถเลนดนตรีได
1 ประเภท

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบProject Approach

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

6. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย โดยใชแบบฝกคําพื้นฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

7. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร โดยใชแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐาน SMT

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

8. ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร Miniprojector

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

9. ดานกีฬา นักเรียนสมมารถเลนกีฬาได
1 คน1 ประเภท

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

10 ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริหารดีเดน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

11.ผูสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาโครงการนิเทศการ
ศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชหนังสือนิทานภาพประกอบ
การจัดประสบการณ

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

2.นวัตกรรมหนึ่งสัปดาหหนึ่งกิจกรรมการ
ทดลองพัฒนาสมอง : หนูนอยเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาท

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

3.การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4.ผูสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาโครงการนิเทศการศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

5.ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานการบริหารงานดีเดน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

6.Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand
4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใชเพลง,เกม และ
สื่อการสอน E-learning.

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด โครงงานภาษาอังกฤษ ในการประกวดโครงงาน
ภาค/
นักเรียน
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท
นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่16/2561
ประเทศ

2561

ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนปทุมราชวงศา
จ.อํานาจเจริญ

2561

เขต
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานภาษาไทย ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน พื้นที่/
นักเรียน ครั้งที่ 15/2561
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2561

เขต
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน พื้นที่/
นักเรียน ครั้งที่ 15/2561
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2561

เขต
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานประวัติศาสตร ในการประกวดโครง
นักเรียน พื้นที่/
งานนักเรียน ครั้งที่ 15/2561
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2561

เขต
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานวิชาคณิตศาสตร ในการประกวดโครง
นักเรียน พื้นที่/
งานนักเรียน ครั้งที่ 15/2561
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2561

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาเยาวชน คนเกง ครั้งที่ 14

รางวัลผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเดน ประจําป
2561

เขต
ผู
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2561
บริหาร
จังหวัด

รางวัลผูสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา โครงการ
นิเทศการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2561

เขต
ผู
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พื้นที่/
2561
บริหาร
อํานาจเจริญ
จังหวัด

รางวัลครูผูสอนดีเดน“ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจําป 2561
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ครู

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

2561

ชื่อรางวัล

รางวัลครูที่ปฏิบัติตนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดีเดน ประจําป 2561

รางวัลครูผูสอนกิจกรรมพัฒนา ผูเรียนดีเดน ประจําป 2561

รางวัลครูผูสอนภาษาตางประเทศดีเดนประจําป 2561

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

ครู

เขต
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2561
จังหวัด

ครู

เขต
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2561
จังหวัด

ครู

เขต
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2561
จังหวัด

เขต
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร
นักเรียน พื้นที่/
ประจําปการศึกษา 2561
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2561

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2561

เขต
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร
นักเรียน พื้นที่/
ประจําปการศึกษา 2561
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2561

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2561

เขต
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบความรูGeneral English
นักเรียน พื้นที่/
Proﬁciency Test ประจําปการศึกษา 2561
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2561

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบความรูวิชาภาษาไทย
ประจําปการศึกษา 2561

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบความรูวิชาสังคมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561

เขต
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระบายสี รุน 8-11 ป โครงการประกวดวาดภาพ
บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ
นักเรียน พื้นที่/
2561
ระบายสี โตโยตารถยนตในฝน 2019
จํากัด
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาด ภาพระบายสี รุน 8-11 ป โครงการ
ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยตารถยนตในฝน 2019

เขต
บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ
นักเรียน พื้นที่/
2561
จํากัด
จังหวัด

เขต
รางวัลเชิดชูเกียรติ เปนผูสงเสริมสนับสนุนและประสานงานใน การดําเนินกิจการโรงเรียน ผู
พื้นที่/
เอกชน ประจําป 2562
บริหาร
จังหวัด
รางวัลยกยองเปนผูใหสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร ครั้งที่ 9 ปการศึกษา
2562
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กระทรวงศึกษาธิการ

2562

ผู
ภาค/
สมาคมสโมสรลูกเสือ
2562
บริหาร ประเทศ รัตนโกสินทร ประเทศไทย

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานประวัติศาสตรในการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่
ภาค/
นักเรียน
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท
17/2562
ประเทศ

2562

ชื่อรางวัล

รางวัลครูดีปูชนียบุคคลตามโครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจําป พ.ศ.2562

ประเภท
ระดับ
รางวัล

ภาค/
ประเทศ

สกสค.กรุงเทพ

2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ภาค/
นักเรียน
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ.2562
ประเทศ

สโมสรไลนออน แหง
ประเทศไทย

2562

ตัวแทนนักเรียน ภาค 13 เขารวมแขงขันการประกวดโครงงานในสารานุกรมไทยสําหรับ
ภาค/
นักเรียน
เยาวชนฯ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ.2562
ประเทศ

สโมสรไลนออน แหง
ประเทศไทย

2562

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติประจําป 2562

ครู

สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค/
นักเรียน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 2562
ประเทศ
ศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแขงขัน Teacheingtoys English contest ระดับ
ภาค/
นักเรียน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 2562
ป.4-ป.6
ประเทศ
ศึกษาธิการ
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสอบแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร(สสวท.)

นักเรียน

ภาค/ สถาบันสงเสริมการสอน
2562
ประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสอบแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร(สสวท.) และเขาแขงขันชิงเหรียญเงินและเหรียญทองระดับประเทศ

นักเรียน

ภาค/ สถาบันสงเสริมการสอน
2562
ประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานประวัติศาสตร ครั้งที่ 17

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานภาษาไทย ครั้งที่ 17

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2562

เขต
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ครั้งที่ 17 ประจําป 2562 นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2562

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2562

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดโครงงานคุณธรรมครั้งที่ 17
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ชื่อรางวัล

รางวัลเชิดชูเกียรติเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําดีเดน

รางวัลครูผูมีมาตรฐานความรูดีเดนประจําป 2562

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

เขต
ผู
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2562
บริหาร
จังหวัด
ครู

เขต
พื้นที่/ สกสค.จังหวัดอํานาจเจริญ 2562
จังหวัด

เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองระดับชั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ป.4- ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ป.1 –ป.3 งาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4ป.6 งาน ศิลป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ เลานิทาน(Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ แขงขันตอคําศัพทภาษาอังกฤษ(ครอสเวิรด)ระดับชั้น
ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ แขงขันพูด ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลป
หัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69

เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ระดับชั้นป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69

เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด

เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระราช-นิพนธ ประเภทชาย ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
นักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคีตะมวย ไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด

เขต
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันหุนยนตผสมระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
เขต
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันการใช โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน พื้นที่/
2562
ชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จังหวัด
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดขับรองเพลงหมู “บอกรัก
ภาค/
นักเรียน
แมใหกองฟา ผานบทเพลงนํ้าใจแม”
ประเทศ

D New Media

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชวงชั้น ป.4-ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชวง
ประเทศ
ชั้น ป.4-ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก
ประเทศ
ชวงชั้นป.1-ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ(Presentation) ชวงชั้น
ประเทศ
ป.4- ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ประเภท
ประเทศ
สามัญ ชวงชั้น ป.1- ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563
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หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ประเภท
ประเทศ
สามัญ ชวงชั้น ป.4 - ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.1- ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.4 - ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขัน Multi SkillS Competition หลักสูตรสามัญ ชวง
ประเทศ
ชั้น ป.4-ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ชวงชั้น
ประเทศ
ป.4- ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันประกวดมารยาทไทย ชวงชั้น ป.1- ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันประกวดมารยาทไทย ชวงชั้นป.4- ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชวงชั้น ป.1- ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชวงชั้น ป.4- ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ชวงชั้น
ประเทศ
ป.1- ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

ชื่อรางวัล
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ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา
ภาค/
นักเรียน
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ชวงชั้น ป.4ประเทศ
ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชวงชั้น ป.1 – ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชวงชั้น ป.4 – ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงชั้น ป.1 – ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงชั้น ป.4 – ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมกรแขงขันวาดภาพระบายสี ชวงชั้น ป.1 – ป.3

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมกรแขงขันวาดภาพระบายสี ชวงชั้น ป.4 – ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ชวงชั้น ป.1-ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ
ภาค/
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจํา นักเรียน
ประเทศ
ปการศึกษา 2563 กิจกรรมการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง)ชวงชั้น ป.1-ป.6

กระทรวงศึกษาธิการ

2563

สถาบันนานมีบุคส

2563

ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการMaths-Whizz
Challenge เซียนคณิตศาสตรป 2563

สถาน
ศึกษา

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ
การเรียนรู จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

สถาน
ศึกษา

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสง
พื้นที่/
2563
เสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
นางสาวรัตนา พันธวิไล เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําดีเดน ประจําปการศึกษา
ผู
ภาค/
และสวัสดิภาพครูและ
2563
2562 ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
บริหาร ประเทศ บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอํานาจเจริญ
เด็กชายพุฒิภัทร ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซโคว เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายยศพัฒน ขันธุรา เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุม เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายพุฒิภัทร ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซโคว เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายยศพัฒน ขันธุราเปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาตร ครั้งที่ นักเรียน พื้นที่/
33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เขต
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
นักเรียน พื้นที่/
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาตร ครั้งที่ 33
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563

เด็กหญิงนภสมน หมายทอง เปนผูไดรับคะแนนสอบยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
เขต
อํานาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ในการทดสอบความรู Advanced English นักเรียน พื้นที่/
ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2563
จังหวัด

บริษัท เสริมปญญา จํากัด 2563
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

ด็กชายปยากร วานิศวณะทอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชา
คณิตศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร(TEDET)ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็ม
เขต ศึกษาขององคการรัฐมนตรี
นักเรียน พื้นที่/ ศึกษาแหงเอเชียตะวันออก 2563
จังหวัด เฉียงใต (ศูนย SEAMEO
STEM-ED)

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชา
คณิตศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็ม
เขต ศึกษาขององคการรัฐมนตรี
นักเรียน พื้นที่/ ศึกษาแหงเอเชียตะวันออก 2563
จังหวัด เฉียงใต (ศูนย SEAMEO
STEM-ED)

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชา
คณิตศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็ม
เขต ศึกษาขององคการรัฐมนตรี
นักเรียน พื้นที่/ ศึกษาแหงเอเชียตะวันออก 2563
จังหวัด เฉียงใต (ศูนย SEAMEO
STEM-ED)

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ไดรับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร
จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

เขต
จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับ
นักเรียน พื้นที่/
2563
หนวยงานทางการศึกษา
จังหวัด

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง
หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

ดี

รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 340

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

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

-

335

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

332

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

336

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

338

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

335

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

-

335

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

339

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

335

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

338

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

334

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

330

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

335

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

325

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

336

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

340

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง
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√

-

332
328

98.53

ยอด
เยี่ยม

98.53

ยอด
เยี่ยม

97.65

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

331

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

335

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

329

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

√

-

333

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก
การใชความรุนแรง

√

-

336

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

-

329

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

328

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ

√

-

325

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

326

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

330

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

330

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ
เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

332

สรุปผลการประเมิน

96.76

ยอด
เยี่ยม

97.87

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

ครูมีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายกอนเขาหองเรียนทุกวัน การจัด
กิจกรรมดังกลาวสอดแทรกการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยการ
ใชเพลง เตนและเลนเกม การจัดกิจกรรมนี้สงผลใหเด็กมีรางกายที่แข็ง
แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
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ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณได

ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใหเด็กได
ลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย ใหเด็กได
ทดลองทางวิทยาศาสตร ซึ่งสงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ
จิตใจ สามารถแสดงออกทางอารมณ รูจักชื่นชมผลงานของตนเองและผู
อื่น ควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสมกับวัย

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach เพื่อใหเด็กได
ฝกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและกอใหเกิดความคิดสรางสรรค รูจัก
แกปญหาไดเหมาะสมตามวัย ซึ่งการทําโครงงานรวมกัน ทําใหเด็กมี
พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองได มีความสามารถในการสื่อสาร
มีทักษะการคิดและแสวงหาความรูดวยตนเองโดยฟงคําแนะนําจากครูผู
สอน การจัดโครงงาน 1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม เพื่อใหเด็กมี
พัฒนาดานสังคมและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะ
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM การบูรณาการ
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยสอนและศึกษาลักษณะทางกายภาคของพืช
สํารวจธรรมชาติจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน บูรณาการคณิตศาสตร
โดยสอดแทรกการจําแนกรูปราง รูปทรงเรขาคณิต การเปรียบเทียบ
การวัด การจัดลําดับ บูรณาการเทคโนโลยีโดยสอนเด็กผานทางเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันตาง ๆ ที่เปนเทคโนโลยี เชน รถยนต เครื่องบิน
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบนี้ สงผลใหผู
เรียนมีทักษะการคิด การสื่อสาร การแสวงหาความรู การใชเทคโนโลยี
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ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-
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ยอด
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ยอด
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ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน
สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของ
สถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
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กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

มีการจัดสรรครูใหเพียงพอตอชั้นเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญไดมี
การสรรหาครูอยางเปนระบบและจัดครูที่มีความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผานการอบรมทางดานการ
ดูแลเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญมีครู
เพียงพอตอชั้นเรียนและมีความนาเชื่อถือ ดานการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนไดมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทุกปการ
ศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล สงผลใหครูโรง
เรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณแบบมือ
อาชีพ

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยาง
ปลอดภัยและเพียงพอ

Page 59 of 79

สถานศึกษามีการจัดครูใหเหมาะสมพอเพียงตอชั้นเรียน โรงเรียนอาเวมารีอา
อํานาจเจริญ จัดครูที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เปนครูผูสอนทุกระดับชั้น
และมีครูพี่เลี้ยงที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง จัด
อบรมพัฒนาครูครบตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สงผลใหครูโรง
เรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณแบบมือ
อาชีพ

มีการจัดพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญและ
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา ครูปฐมวัยทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยครูปฐมวัยมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย
บุคคล สงผลใหโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญมีครูที่มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
ครอบครัว และชุมชน

สถานศึกษาการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย
และพอเพียง โรงเรียนอาเวมารีอา-อํานาจเจริญมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียน ที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูที่
หลากหลาย และพอเพียง การใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญมีการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู

สถานศึกษาการจัดหาและความสะดวกใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโรง
เรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีการจัดหาและใหความสะดวกใหบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษามีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และ
อุปกรณที่เพียงพอ สถานศึกษาสนับสนุน และสงเสริมการจัดประสบการณครู
และบุคลากรอยางทั่วถึง สถานศึกษาจัดใหมีการอบรม พัฒนาครูในการทําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผู
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา
อํานาจเจริญกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาเผยแพร อัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดใหผูเกี่ยวของ
ใหทราบ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาประชุมชี้แจงและดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด สถานมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการติดตามดําเนินงานอยางตอเนื่อง สถานศึกษาจัดทํารายงานผล
งานประเมินตนเองประจําป สถานศึกษานําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษานําผลการประเมินไปปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวมอีกทั้งสถานศึกษาจัดทํารายงานและสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
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ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 11

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

-

11

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

11

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

11

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียว

√

-

11

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

-

11

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

11

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

11

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

11

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

-

11

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถายเทสะดวก

√

-

11

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

11

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

11

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียน
รูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่
กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

11

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก

-

11

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี
การที่หลากหลาย

√

-

11

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

√

-

11
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100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

11

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

√

-

11

สรุปผลการประเมิน

100.00

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ครูมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลมีการจัดทําแผนและใชแผนการ
จัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคใน
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ครูไมมุงเนนการ
พัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

ยอดเยี่ยม

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน
และปฏิบัติอยางมีความสุข

ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม มีการจัดประสบการณ
ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ
สามารถและจัดประสบการณที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลนและเรียนรูใน
กิจกรรมที่หลากหลายเด็กไดเรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวย
ตนเอง

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวกจัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณ
และการจัดกิจกรรม จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน
ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน และมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล
คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคํา
ตอบ เปนตน

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล
การประเมินพัฒนาการของเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวมและนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินที่ไดไปแลก
เปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 610

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

82.00

610

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

610

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

610

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

610

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

610

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก
82.00
ปญหา

610

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

610

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

610

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

610

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

82.00

610

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

610

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

√

-

610

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

82.00

610

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

√

-

610

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง
สรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

610
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(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

82.00

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

610

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

610
82.00

610

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

610

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

610

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

82.00

610

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

610

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

610

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

82.00

610

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

610

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม
ทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

610

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

82.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

610
610

82.00

610

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

610

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี
ความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

610

สรุปผลการประเมิน
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่1 คุณภาพผูเรียน

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ

2.ผูเรียนมีทักษะในการอานการเขียนการสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

ระดับ
คุณภาพ

ดีเลิศ

1.ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและแกปญหา
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะคิดใครครวญไตรตรองพิจารณาอยางรอบคอบ
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมี
เหตุผล

ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตัวเอง
2.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยการทํางานเปนทีม
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

3.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยการเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณ
มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ

ยอด
เยี่ยม

4.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
1.ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

2.ผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค
3.ผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางมีคุณธรรม

ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูจากพื้นฐานเดิม
3.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการตาง ๆ

ยอด
เยี่ยม

4.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ
6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

1.ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1.ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด

2.ผูเรียนมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

2.ผูเรียนมีจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

2.ผูเรียนเห็นคุณคาของความเปนไทย
3.ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4.ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทย
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ยอด
เยี่ยม

ตัวบงชี้
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
1.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
2.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

ระดับ
คุณภาพ
ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณและสังคม
4) สุขภาพวะทางรางกายและจิตสังคม

2.ผูเรียนแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
3.ผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
4.ผูเรียนเขาใจผูอื่นไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
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ยอด
เยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผล
สําเร็จ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู
6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

ผล
สําเร็จ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา
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กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ
2.ผูเรียนมีทักษะในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ

1.ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและแกปญหา
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะคิดใครครวญไตรตรองพิจารณาอยางรอบคอบ
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมี
เหตุผล

ยอด
เยี่ยม

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

1.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตัวเอง
2.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยการทํางานเปนทีม
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

3.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยการเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณ
มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ

ยอด
เยี่ยม

4.ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
1.ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

2.ผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค
3.ผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางมีคุณธรรม

ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูจากพื้นฐานเดิม
3.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการตาง ๆ

ยอด
เยี่ยม

4.ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ
6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

1.ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1.ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด

2.ผูเรียนมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

2.ผูเรียนมีจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

2.ผูเรียนเห็นคุณคาของความเปนไทย
3.ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ยอด
เยี่ยม

4.ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย

1.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตาง ระหวางบุคคล
2.ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

ยอด
เยี่ยม

1.ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณและสังคม
4) สุขภาพวะทางรางกายและจิตสังคม

2.ผูเรียนแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
3.ผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
4.ผูเรียนเขาใจผูอื่นไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
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ยอด
เยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 18

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
กํ
า
หนด
(คน)
(ร
อ
ยละ)
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

82.00

18

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง

√

-

18

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

18

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

18

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

18

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

18

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

82.00

18

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

18

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

18

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

18

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

82.00

18

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

18

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

18

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

82.00

18

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

18

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

18

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

18

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

18

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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82.00

18

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดการเรียนรู

√

-

18

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

18

สรุปผลการประเมิน

100.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ

1. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

3. ครูผูสอนมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน
และตองการความชวยเหลือพิเศษ

ยอดเยี่ยม

4. ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน
5.ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได
1. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู

2. ครูใชแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู
3. ครูสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย
1. ครูครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการปฏิสัมพันธเชิง
บวก

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

2. ครูผูสอนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใหผูเรียนอยูรวมกันอยางมีความ
สุข

ยอดเยี่ยม

3. ครูผูสอนมีความรักผูเรียนและสอนใหผูเรียนรักซึ่งกันและกัน
1. ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา
พัฒนาผูเรียน

2. ครูผูสอนนําผลการประเมินผูเรียนใหมีผลการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

ยอดเยี่ยม

3. ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมิน

.

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
4. ครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
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ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ

1. ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับครูผูสอน
ดวยกัน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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ยอดเยี่ยม
2. ครูผูสอนมีการนําขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
กระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติ RT NTและO-NET สูงกวาระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ทุกกลุมสาระฯ อยางตอเนื่อง 2. ผูเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรง
และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 3. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคมและเจตคติที่ดี 4. ผูเรียนสามารถอานออกและเขียนได
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได 5.ผูเรียนมีความรู มีทักษะพื้นฐาน ทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถพูดภาษาอังกฤษไดตามวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาระดับชาติ
2. ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงานสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 3.โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เชน การ
ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.ครูมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ Active Learning 2.ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูลและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 3.ครูใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรับการประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่
การศึกษาอยางตอเนื่อง 4. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงมั่น ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลา และความสามารถ 5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรับ
การตรวจประเมิน และคําแนะนําจากคณะกรรมประเมิน
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
กระบวนการบริหารและการจัดการ
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คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
คุณภาพของเด็ก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณได 3.เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
ได
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. พัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหามากขึ้น 2. พัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม มากขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 2. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนมากขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ 2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน ระดับ
ชั้น ป.1 - ป.3 ใหสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู อยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณ ไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 3. ครูควรนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดเรียนรูมากขึ้น 4.ครูผูสอนควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกมากขึ้น
5.ใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
5. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย

1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูที่เนนการพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลใหชัดเจนมากขึ้น
2. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคัญ โดยมีการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาใหเด็กไดมีการเรียนรูตามพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่เหมาะสมตามวัย
3. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการ นําไปใชและผลที่เกิดกับเด็กอยางตอเนื่อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนมากขึ้น
2. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูได
เต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอ
เนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน

6. ความตองการชวยเหลือ

ความตองการชวยเหลือ
ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย
Page 76 of 79

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู ที่สอดคลองกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
2. การสรางเครื่องมือในประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย
3. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนมีความตองการและจําเปน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET
3. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตองการและจําเปน
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- การประกวดรองเพลงหมู บอกรักแมใหกองฟา ผานบทเพลงนํ้าใจแม โดย D NEW MEDIA
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการนําเอากิจกรรมการประกวดรองเพลงบอกรักแม ไปปรับใชในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
- Best Practice ปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
- ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ระดับปฐมวัย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรม
ปฐมวัยเอกชน” เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใชเพลง,เกม และสื่อการสอน E-learning.

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
- ดานการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ไดเขารับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทยปการศึกษา
2561
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุค Thailand4.0ของเด็กปฐมวัยโดยใชเพลง เกม
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
-ดารการสอนภาษาอังกฤษโดยการใชเพลงและเกม
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
รัตนา พันธวิไล ผูอํานวยการ
หทัยชนก บุญกระสาน เจาหนาที่
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ภาคผนวก

Page 79 of 79

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน )

โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

รายวิชาพื้นฐาน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200
200
120

200
200
120

200
200
120

-วิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

80
40

80
40

80
40
40
40
40
200
960

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
English for Communication
Phonics
Reading
Grammar
Chinese
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

ป.5

ป.6

200
200
120

200
200
120

200
200
120

80
40

80
40

80
40

80
40

80
40
40
40
40
200
960

80
40
40
40
40
200
960

80
40
40
40
40
200
960

80
40
40
40
40
200
960

80
40
40
40
40
200
960

40
40
40
40
40
200

40
40
40
40
40
200

40
40
40
40
40
200

40
40
40
40
40
200

40
40
40
40
40
200

40
40
40
40
40
200

40
40
30
10
120

40
40
30
10
120
1,280 ชั่วโมง

40
40
30
10
120

40
40
30
10
120

40
40
30
10
120
1,280 ชั่วโมง

40
40
30
10
120

เอกสารประกอบ
(แตงตั้งกรรมการการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ)

เอกสารประกอบ
(คํารับรอง)

เอกสารประกอบ
(สมศ (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใตสถาณ
การณ COVID19การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

