
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ปการศึกษา 2563

โรงเรียน ปญจรักษ

รหัสโรงเรียน 1145100046

133 หมูที่ 4 ถนน - ตําบล/แขวง นาเมือง เขต/อําเภอ เสลภูมิ จังหวัด รอยเอ็ด 45120

โทรศัพท 043-501985 โทรสาร -

สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ปญจรักษ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1145100046

ที่อยู (Address) : 133 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : นาเมือง เขต/อําเภอ (District) : เสลภูมิ

จังหวัด (Province) : รอยเอ็ด รหัสไปรษณีย (Post Code) : 45120

โทรศัพท (Tel.) : 043-501985 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : panjarak2554@hotmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. บันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ดานของเด็กปฐมวัยรายชั้นรายหองเรียน

2. บันทึกสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ดานตามมาตรฐานที่ 1 ในภาพรวมของสถานศึกษา

3. บันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการปรับเมินรายบุคคล

4. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ

5. บันทึกผลการประเมินตนเองของครูผูสอนรายบุคคล  ตามมาตรฐานที่ 1

6. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ
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7. บันทึกสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

       สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ีคือ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดคาเปาหมายในแตละมาตรฐานและในแตประเด็นพิจารณาตามผลการวิ

เคาระหการประเมินตนเองในปการศึกษาที่ผานมาและตามบริบทของสถานศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดของประเด็นพิจารณาในแตละมาตรฐานตามคูมือที่

หนวยงานตนสังกัดกําหนดจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวผลการวิเคราะหเปนรายมาตรฐานจัดทําแผนพัฒนาแผนงานโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา กํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน ประเมินผลการดําเนินการดวยเครื่องมือการประเมินที่ครอบคลุม

ทุกประเด็นพิจารณา โดยคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญท่ีสถานศึกษาแตงตั้งขึ้นและนําผลท่ีไดจากการประเมินมาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและ

วางแผนปรับปรุงในสวนท่ีบกพรองใหดียิ่งขึ้นตอไป

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดี

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดี

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดี

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. บันทึกผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้นรายหองเรียน

2. บันทึกสรุปผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานที่ 1 ในภาพรวมของสถานศึกษา

3. บันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินรายบุคคล

4. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ

5. บันทึกผลการประเมินตนเองของครูผุสอนรายบุคคล ตามมาตรฐานที่ 1

6. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ

7. บันทึกสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

        สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

คือกําหนดมาตรฐานการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดคาเปาหมายในแตละมาตรฐานและในแตละประเด็นพิจารณาตามผลการวิเคาระหการ

ประเมินตนเองในปการศึกษาท่ีผานมาและตามบริบทของสถานศึกษา  และวิเคราะหรายละเอียดของประเด็นพิจารณาในแตละมาตรฐานตามคูมือที่หนวยงานตน

สังกัดกําหนดจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการวิเคราะหเปนรายมาตฐาน จัดทําแผนพัฒนา แผนงานโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตฐานการศึกษา

และประเด็นพิจารณา   กํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงานประเมินผลการดําเนินการดวยเครื่องมือการประเมินที่ครอบคลุมทุกประเด็นพิจราณา

โดยคณะกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสถานศึกษาแตงตั้งขึ้นและนําผลท่ีไดจากการประเมินมาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงในสวนที่

บกพรองใหดียิ่งขึ้นตอไป

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(........นางสาวประนอม ปญจรักษ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1145100046

ที่อยู (Address) : 133 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : นาเมือง เขต/อําเภอ (District) : เสลภูมิ

จังหวัด (Province) : รอยเอ็ด รหัสไปรษณีย (Post Code) : 45120

โทรศัพท (Tel.) : 043-501985 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : panjarak2554@hotmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

วิชาการเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศลํ้าทักษะ รูรักษวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน

โรงเรียนปญจรักษ เปนสถานศึกษาเอกชนชั้นนํา มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย ความรูและคุณธรรม มีจิตสํานึกใน

ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร

2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

3. โรงเรียนมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิผล

5. โรงเรียนสงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

3. การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เอกลักษณ

สืบสานความออนนอมถอมตน

อัตลักษณ

สรางจิตสํานึกรักษปญจรักษ รักษสิ่งแวดลอม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการ

พิเศษ
รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 13 11 - - 24

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 39 36 - - 75

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 54 66 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 7 67 73 - - 140

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP - 173 186 - - 359

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 91 83 - - 174

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 81 64 - - 145

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 67 73 - - 140

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 45 50 - - 95

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 60 59 - - 119

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 46 43 - - 89

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 28 หองเรียน EP - 390 372 - - 762

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 45 หองเรียน EP - 563 558 - - 1,121
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ประนอม ปญจรักษ

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย สงา ไชยมัง

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - - - - -

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 9 - - - 9

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 21 - - - 21

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 30 - - - 30

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน - 30 - - - 30

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 24 - ∞:1 24:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 16 335 9 38:1 21:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 28 762 21 37:1 28:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 9 - - - 9

ภาษาไทย - - 2 1 3

คณิตศาสตร - - 5 2 7

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 5 - 5

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 - 2

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - -

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - 1 - 1

ภาษาตางประเทศ - - 1 1 2

รวม 9 - 17 4 30

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 16 16

- เนตรนารี - -

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 1 1

กิจกรรมแนะแนว 1 1

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 3 3

รวม 21 21
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 16 16 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 16 16 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพของเด็ก

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
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สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการ การพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูปฐมวัยท่ีดีมีคุณภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการสรางเสริมศักยภาพบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการ การบริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรุ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โครงการมุงสูคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. โครงการ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

4. โครงการสงเสริมดานสุขภาพกายสุขภาพจิต

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

5. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามพระราชดําริ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

6. โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

7. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมการจัดประสบการณรูปแบบสะเต็มศึกษา)

Page 22 of 58



คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

8. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกความเปนไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

9. โครงการสงเสริมความพรอมในการเรียนตอ หรือการประกอบอาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด และเขาสูประชาคมอาเซียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

4. โครงการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

5. โครงการพัฒนาแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยระบบคุณภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน
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กระทรวงศึกษาธิการ มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใชสมองเปนฐาน BBL)

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

3. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมการบูรณาการการจัดประสบการณแบบโครงการ)

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 335 333 99.40 2 0.60 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 335 331 98.81 3 0.90 1 0.30

3. ดานสังคม 335 334 99.70 1 0.30 0 0.00

4. ดานสติปญญา 335 320 95.52 14 4.18 1 0.30

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 89

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 29.99 - - - - - -

วิทยาศาสตร - 38.78 - - - - - -

ภาษาไทย - 56.20 - - - - - -

ภาษา

อังกฤษ
- 43.55 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 30 of 58



2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 174 154 88.51 145 75 51.72 140 73 52.14 95 52 54.74 119 82 68.91 89 22 24.72

คณิตศาสตร 174 152 87.36 145 65 44.83 140 98 70.00 95 48 50.53 119 18 15.13 89 31 34.83

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

174 152 87.36 145 98 67.59 140 84 60.00 95 73 76.84 119 105 88.24 89 60 67.42

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

174 154 88.51 145 98 67.59 140 94 67.14 95 46 48.42 119 59 49.58 89 62 69.66

ประวัติศาสตร 174 154 88.51 145 98 67.59 140 94 67.14 95 46 48.42 119 59 49.58 89 62 69.66

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
174 150 86.21 145 75 51.72 140 73 52.14 95 52 54.74 119 82 68.91 89 22 24.72

ศิลปะ 174 150 86.21 145 75 51.72 140 139 99.29 95 92 96.84 119 115 96.64 89 87 97.75

การงานอาชีพ 174 150 86.21 145 75 51.72 140 73 52.14 95 92 96.84 119 108 90.76 89 86 96.63

ภาษาตาง

ประเทศ
174 154 88.51 145 140 96.55 140 132 94.29 95 66 69.47 119 59 49.58 89 26 29.21
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 140

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 174

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง - 71.86 - - - - - -

อานออกเสียง - 74.14 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 89

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 174 - - - - - - - - -

ป.2 145 - - - - - - - - -

ป.3 140 - - - - - - - - -

ป.4 95 - - - - - - - - -

ป.5 119 - - - - - - - - -

ป.6 89 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 335

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 331 98.81
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 335

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 320

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 335

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 335

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 324 96.72
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 335

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 335

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 298

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 312

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 315

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 335

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 329

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 335

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 325
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การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 325 97.01
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 324

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 319

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 328

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 329

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 325

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 327

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 302 90.15
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 298

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 294

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย
√ - 296

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 298

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 329

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 295

สรุปผลการประเมิน 95.67
ยอด

เยี่ยม

 

Page 38 of 58



จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1. โรงเรียนปญจรักษ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให

เด็กดื่มนมอยางสมํ่าเสมอ มีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง มีกิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ ซอมแซม

สนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย สะดวก พรอมใชงานอยูตลอดเวลา ไมมีจุดที่เปนอันตราย มีกฏ กติกา ขอตกลงในการดูแลตนเองให

ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย และไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเมือง ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ

อนามัยของเด็ก นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถของตนเอง และสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม

ชวยเหลือตนเองไดบาง มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว ทักทาย และออนนอมถอมตน ชวยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจักดูแลรักษาความ

สะอาด ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน รูจักชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทํางานรวมกับเพื่อนๆ ได โดยการใชกิจกรรม

กลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู รูจักเก็บของเลน ส่ิงของเครื่องใช ของตนเอง และสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณี

วัฒนธรรมดวย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของ

ของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ใหนักเรียน

ไดวาดภาพระบายสี เพื่อสรางจิตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ทั้งใน

และนอกหองเรียน โดยครูไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดโดยให

เด็กฝกปฏิบัติการทดลองอยางงายๆ รูจักการสังเกต ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา และสนใจเรียนรูสิ่งรอบๆตัว กลาซักถามเพื่อ

คนหาคําตอบ และสงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน สงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลานิทานที่ตนเองอานใหครูและ

เพื่อนฟง มีการสรงสรรคผลงานดานศิลปะโดยการวาดภาพ ระบายสี การฉีก ตัด ปะ สงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาที่เหมาะสม

ตามวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

        การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับ

เคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยไดแก การพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให

สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
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สติปญญา เพ่ือใหผูเรียนมึความสุขในการเรียนรู มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ สําหรับดานระบบกลไก การเสริมสรางความตระหนักรับรู และความ

เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ

        โรงเรียนไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนซึ่งเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม และสติ

ปญญา ค่ือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ

เรียนรู เชน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาขอมูลทางโลกออนไลน จัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใชเครื่องนอน เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ให

เพียงพอกับเด็ก โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ใหมีมุมหนังสือที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลนสนาม ที่

เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นท่ีสําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองนํ้า หองสวม พรอมอุปกรณที่เหมาะสําหรับเด็กมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุน

และสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติดวย

ตนเองสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือมีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย สง

บุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคน มี

ความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มี

ประสบการณ ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครองมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

หองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนที่หลากหลายที่ไดจาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขในการเรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป มี

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 9

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 8 88.89 ดีเลิศ

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 9

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 8

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 8 88.89 ดีเลิศ

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 7

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 8

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 8

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 80.00 8 88.89 ดีเลิศ

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 9

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 8

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 7

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุม

ยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 9

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 8 88.89 ดีเลิศ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 8
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 8

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 8

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 7

สรุปผลการประเมิน 88.89 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. จัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆดาน  ทั้งทางดานรางกาย  อารมรณและจิตใจ  สังคมและสติปญญา 

มีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อ

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ภายใตคําวา  เกง  ดี  และมีความสุข  ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู  แบบ

เรียนผานเลน  เพ่ือใหเด็กไดประสบการณตรงเกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคมและสติ

ปญญา  ซ่ึงสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย  ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  มีการใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดาน  ใหเหมาะสมกับวัย  ดังนี้  ดานรางกาย 

พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย  เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจิตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนทั้ง  กลามเนื้อมัดเล็ก  ใหทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ  ดานอารมณและจิตใจ  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ  ความรูสึกไดอยางเหมาะสม  รูจักยับยั้งชั่งใจ  รูจักการรอ

คอย  กลาแสดงออก  ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบดานสังคม  เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีวินัยใน

ตนเอง  เลนรวมกับผูอื่นได  มีสัมมาคารวะตอผูใหญดานสติปญญา  มีความคิดรวบยอด  รูจักการแกปญหา  สื่อสารและมีทักษะความ

คิดพื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณตรงจากการเรียนผาน

การเลน  โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และการเรียนรูรายกลุม  เพื่อกอใหเกิดความมีนํ้าใจ  ความสามัคคี  การแบงปน  และการรอ

คอย  เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน  ชั้นเรียนมี

บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอื้อเฟอเผื่อตอกันและกัน  ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียน

รักการอยูรวมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแกเด็กนักเรียน

2. หองเรียนมีบรรยากาศแจมใส  กวางขวางพอเหมาะ  มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส  และมีสื่อ

การเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดประสบกาณการเรียนการสอน  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จากการจัดประสบการณเรียนรู  และ

จัดกิจวัตรปะจําวัน  ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เชน  การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะหผลพัฒนา

การของเด็ก  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  เพ่ือไดนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู

ในช้ันเรียน  เพ่ือพัฒนาครูอยางทั่วถึง  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทําแผนการจัดการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําป  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝายมีสวนรวม  พรอมทั้งรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเน่ือง
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 762

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 84.00 522 68.50 ดี

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 607

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 437

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 607

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 437

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
84.00 514 67.45 ดี

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 552

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 437

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 552

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 84.00 567 74.41 ดี

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 552

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 581

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 84.00 509 66.80 ดี

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 581

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 437
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 84.00 552 72.44 ดี

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 552

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 84.00 495 64.96 ดี

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 437

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 552

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 84.00 713 93.57
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 663

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 762

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 84.00 657 86.22 ดีเลิศ

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 657

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 657

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 84.00 762 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 762

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 84.00 656 86.09 ดีเลิศ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 626

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 686

สรุปผลการประเมิน 78.04 ดีเลิศ
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

       โรงเรียนปญจรักษ  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการดําเนินงานและกิจกรรมอยางหลากหลายไดแก  งานหลักสตรู  มีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพื่อใหครูใชเปนกรอบในการจัดการเรียน

รู  การพัฒนาผูเรียน  สงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  อารมณ

และจิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมใน  การดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ท่ีมุงหมายใหผูเรียนเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  ดังน้ันโรงเรียนจึงกําหนดมาตรฐานการ

ศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน  2  ดาน  ไดแก 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  2. ดานคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคํานวณ  รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความ

สามารถในการวิเคาระห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  และการมีความรู  ทักษะพื้น

ฐาน  เจตคติที่ดีตองานอาชีพ  สําหรับดานคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคของผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  และมีสุข

ภาวะทางรางกายและสังคม  ความภาคภูมิใจในทองถิ่น  และความเปนไทย  รวมทั้งการยอมรับที่จะอยูรวมกันในความแตกตางและหลากหลาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 3.00 ดี

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
- √

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน - √

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3.00 ดี

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ - √

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง - √

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 3.00 ดี

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
- √

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม - √

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.00 ดีเลิศ

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน - √

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 4.00 ดีเลิศ

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา - √

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 3.67 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

        เพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ  มีการดําเนินการวิเคาระหสภาพปญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา 

โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน  และพันธกิจอยางชัดเจน  ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถาน

ศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  จัดทําแผนพัฒนาจัดการศึกษา  ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ  ทางดานวิชาชีพ  ตามคาวม

ตองการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 21

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
84.00 18 85.71 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 19

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 19

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 17

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 17

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 20

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 84.00 17 80.95 ดีเลิศ

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 18

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 17

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 17

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 84.00 19 90.48 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 19

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 19

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 84.00 19 90.48 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 20

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 19
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล
√ - 17

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 18

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 84.00 19 90.48 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 19

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 19

สรุปผลการประเมิน 87.62 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

        โรงเรียนปญจรักษ  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการดําเนินงานกิจกรรมอยางหลากหลาย  ไดแก  งานหลักสูตร 

มีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่เนนการ

ปฏิบัติ (Active  learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด  การปฏิบัติจริง  เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษา  ใหนักเรียนมีสวนรวน  ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  รวมทั้งรวมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  ครูใชสื่อ  และแหลงเรียนรู มีการ

บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงรุก  และเชิงบวก  เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรูและสอนตามแผน (PLC) ครูผลิตนวัตกรรม  แผนการจัดดการเรียนรู  อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา  หนวยการเรียนรู  ครูสอนนอย  แตนักเรียน

ไดเรียนรูมาก  สัดสวนคะแนนแตละหนวย  กําหนดคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค  และสอดคลองกับหนวยการเรียนรู  สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูที่สรางโอกาสให

นักเรียนทุกคนมีสวนรวม  ไดลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด  เชน  จัดการเรียนรูดวยโครงงาน  ครูมีการมอบ

หมายงานใหนักเรียนจัดปายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ตางๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  ครูใชสื่อการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ภูมิปญญาทองถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดี

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดี

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดี

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. สงเสริมใหเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย การไหว การยิ้ม และการทักทาย 2. เด็กสามารถเลนและทํางานรวนกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส

ราเริง สนุกสนาน รวกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 3. เด็กรูจักชวยเหลือและมีนํ้าใจตอครู และเพื่อน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีหลักสูตรและการศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2. มีการจัดครูใหมีความเพียงพอตอจํานวนนักเรียนรวมทั้งพัฒนาครูใหมีความรู

3. มีการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูท่ีทันสมัยใหแกครู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 2. เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง 3. ครูผูสอนไดมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปน

รายบุคคลจากขอมูลสารสนเทศสวนตัวของเด็ก 4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน การคํานวณใหกับนักเรียน เปรียบเทียบความกาวหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล 2. เรงพัฒนาระเบียบแถว

กิจกรรมหนาเสาธง มารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การตรงตอเวลา การรักษาสมบัติสวนรวมการทิ้งของใหถูกที การหามนําโทรศัพทมาโรงเรียน การใช

ทรัพยากรดานพลังงานใหเกิดความคุมคา

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีความต้ังใจ มุงมั่นในการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศนทีดีในการบริหารจัดการ สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน คณะ

กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. มีการซอมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องในกลุมปานกลางและกลุมออน 2. ครูมีการใชวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาท่ีเกิดจาการอาน 2. การทํากิจกรรมเสริมสรางสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 2. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง 3. กําหนดแผนการพัฒนาครู

อยางชัดเจน 4. พัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารใหผูปกครองไดทราบถึงผลงานของเด็กโดยมีการเลือกชองทางใหมีความหลากหลาย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. จัดอุปกรณสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 2. พัฒนาเครื่องเลนสนามและระบบสาธารณูปโภค 3. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยูรวนกัน

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีตอเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง นักเรียน

สวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป 2. ผูเรียนสวนใหญยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดคํานวณ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การจัดการเรียนรู ควรมีแผนการนิเทศ ติดตาม ท่ีชัดเจน 2. ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใชกระบวนการวิจัยมาใชในการ

บริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย 3. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 2. ควรสรางบรรยากาศดานวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน

5. แนวทางการพัฒนา

1. โรงเรียนจะใชกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุกๆดาน ซึ่งทางโรงเรียนจะไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  และปรับปรุงกิจกรรมใหมีความ

เหมาะสม  ยิ่งขึ้น  โรงเรียนจะไดจัดทําโครงการเยาวชนนักอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ในทุกปการศึกษา  เพ่ือเปนการสรางความตระหนักใหนักเรียน  ชุมชน  เห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนการฝกกระบวนการคิดวิเคราะห  และการสรุป  ความคิดควบความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

และใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้จะมีการชวยเหลือ  แกไข  นักเรียนที่มีปญหาในดานการเรียน  โดยจัดกิจกรรมซอมซอมเสริม

เพื่อแกปญหาตอไป

3. โรงเรียนจะไดจัดสวัสดิการตางๆ แกครูเพื่อเปนการสรางขวัญ  และกําลังใจแกครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดจัดครูเขาสอน

ตามความถนัดและความสามารถ  มีการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ  โดยการสงครูเขารับการอบรมเพิ่มเติมความรูและทักษะในแตละ

กลุมสาระการเรียนใหมากขึ้น

4. สงเสริมครูใหเขารับการอบรม  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆดาน  และสงเสริมใหครูมีความกาวหนาใน

วิชาชีพ

5. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุน  การปฏิบัติงานของครูผูสอน  และสงเสริมใหชุมชน  เขามามีสวนรวมใน  การพัฒนาโรงเรียนอยางตอ

เน่ือง

6. ผูบริหารตองเรงรัดติดตามการดําเนินงานที่กําหนดไวตามเปาหมาย  ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินผลและนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเน่ือง  เพื่อใหทุกดานมี   ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

7. โรงเรียนจะรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหนาอยู  มีระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  และใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก

นักเรียน  ชุมชนอยางทั่วถึง  สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

8. โรงเรียนจะไดดําเนินการเรงรัดใหเปนศูนยกลางของการเรียนรูในชุมชน  สงเสริมและสนับสนุนประชาชนในชุมชนใหมีความรู  ความ

เขาใจในการจัดการศึกษา

9. วางแผนวิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูที่โรงเรียนกําหนดการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อกําหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาใหความ

สําคัญ  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน  เพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา

ใหสมบูรณ

10. วางแผนรวบรวมขอมูล  กํากับ  ดูแล  นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ  ไดแก  การพัฒนาหลักสตรูสถานศึกษา  การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  การวัดประเมินผลและการเทียบโอน  ผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การ

พัฒนาและการใชสื่อและเทคโนโลยี  พัฒนาและสงเสริมการใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการสงเสริม

ชุมชน  ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

11. การจัดการเรียนการสอน  สงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ  จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  พัฒนาคุณธรรม  นําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใชสื่อประกอบการเรียนรู  จัดกิจกรรมหองสมุด  หองปฏิบัติการ

ตางๆ  ใหเอ้ือตอการเรียนรู  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

12. พัฒนาและสรางจิตสํานึกใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ  และมาตรฐานวิชาชีพ

13. พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ

14. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองคกร

15. พัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลที่เนนความสําเร็จของงาน  

6. ความตองการชวยเหลือ

1. ตองการงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษามากกวานี้

Page 55 of 58



2. ส่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน

3. วิทยากรภายนอก  และภูมิปญญาทองถิ่น

4. ส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเพียงพอกับความตงการ  ไดแก  เครื่องฉายโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  โปรแกรมการสอนสําเร็จรูป

5. งบประมาณรายจายรายหัว  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. กิจกรรมวันสําคัญชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยใหนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรมตางๆ  ในวันสําคํญ  เชน การถวายพระพรเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  การถวายเทียนในวันเขาพรรษา  

2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  การดําเนินการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  เปนการวางยุทธศาสตรของการจัดการศึกษาเพื่อให

โรงเรียน  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเปาหมายของชาติ  ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาดังนี้

2.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ  เทคโนโลยี  และการเตรียมความพรอมบุคลากรในการพัฒนาการศึกษา

2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ  นําไปใชในการศึกษาตอการประกอบอาชีพที่ดีได

2.3 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะดานการใชภาษามีศักยภาพกาวสูสากล

2.4 พัฒนาแหลงเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

      3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนท่ีเดนชัด

3.1 ดานความรับผิดชอบ

3.2 ดานความมีวินัย

3.3 ดานใฝรู  และมีนิสัยรักการอาน

3.4 ดานจิตอาสา

3.5 ดานประหยัด  อดออม (ความพอเพียง)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวประนอม ปญจรักษ   ผูอํานวยการ

นางสาวทัศวรรณ ยอดคํามี   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนปญจรักษ)



1 
 

 

ประกาศโรงเรียนปญจรักษ 
 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

และคาเปาหมายความสำเรจ็ของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 

ปการศึกษา 2563 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนปญจรักษ 
 

บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 



2 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา / ประเด็นพิจารณา คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

     1.1 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี   
          และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

 

     1.2 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม  
          และแสดงออกทางอารมณได 

     1.3 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง  
          และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

     1.4 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  
          มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ 
          บริบทของทองถ่ิน ระดับ ดีเลิศ 

 

     2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ ดีเลิศ 

     2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
          ระดับ ดีเลิศ 
     2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย  
          และเพียงพอ ระดับ ดีเลิศ 

     2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน 
          การจัดประสบการณ ระดับ ดีเลิศ 

     2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
          ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

     3.1 รอยละ 80 ของครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ 
          ทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  

 

     3.2 รอยละ 80 ของครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน 
          และปฏิบัติอยางมีความสุข 

     3.3 รอยละ 80 ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ  
          และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

     3.4 รอยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล 
          การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 



4 
 

รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 

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

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 

1. มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

 เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดด ีใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตัวและปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกับ 

ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณที่

เสี่ยงอันตราย 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค  

สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 

 

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

 เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสมรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ

พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด  

กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตร ีและการเคลือ่นไหว 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม 

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี 

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก 

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน 

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
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3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวม 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย  

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 

พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง  

โดยปราศจากการใชความรุนแรง 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง 

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน 

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ

ผูใหญ เปนตน 

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม  

พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

3.6 รอยละของเด็กเลน และทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง 

 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

 เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คำตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด  

การคดิเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรือ่งงาย ๆ ได 

สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน  

และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหา

ความรูได 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 

4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ 

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคดิรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

การคดิแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได 

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง 

การเลนอิสระ เปนตน 

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือ 

ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  
  ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ปานกลาง - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  
  ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ด ี - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศกึษากำหนด 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศึกษากำหนด 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ยอดเย่ียม - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศึกษากำหนด มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- มีสวนรวมของพอแมครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เก่ียวของในการสงเสริม 
  พัฒนาการของเด็ก 

 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)   =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร 

ดานขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน  

โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานอยางเปนระบบ

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา

ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือ

ปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ 

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย 

หรือผานการอบรมศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 จัดครคูรบชั้นเรียน 

2.2 จัดครใูหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ 

2.3 จัดครไูมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

2.4 จัดครจูบการศึกษาปฐมวัย 

2.5 จัดครจูบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
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3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  

มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัด

กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก 

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม มีการสังเกต และ 

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว 

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน 

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ 

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน  

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู 

4.5 จัดหองประกอบท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสำหรับครู 

 สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณและพัฒนาครู 

ประเด็นพิจารณา 

5.1 อำนวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู 

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ 

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ 

5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ 
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6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม

ผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครอง และผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

ประเด็นพิจารณา 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ

ของสถานศึกษา 

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน 

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย 

มีสวนรวม 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  และบริบทของทองถ่ิน 
- มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและ 
  บริบทของทองถิ่น 
- มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ด ี - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย และ 
  บริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอ 
  คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมสีื่อเพ่ือการเรียนรูอยางพอเพียง 
  และหลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ของสถานศึกษาและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ดีเลิศ - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร 
  การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอ 
  คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางพอเพียงและ 
  หลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหวางการปฏิบัติการ 
  ปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน 
  และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอคุณภาพ 
  เด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน 
  การเรียนรูทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ 
  หลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและตอเนื่องมีการชี้แนะ 
  ระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการ 
  การปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางท่ีดี 
  และไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 

 ครจูัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล และ 

สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทำผานประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ 

ตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ 

 

1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน 

ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง 

เพียงดานเดียว 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 

1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ในหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และ

ดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 

 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

 ครจูัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ  

ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ

จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง

ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

2.3 จัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือกระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
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3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครจูัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ

และการจัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน  

ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล 

คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ เปนตน 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก 

3.2 จัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม  

เปนตน 

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน  

กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ เปนตน 

 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 ครปูระเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

ไมใชแบบทดสอบวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม และนำผลการ

ประเมินที่ไดไปพัฒนาคณุภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจดัประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม 

4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา ไมสมดุล 
- ไมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ 
  ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุล 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ 
  ตามความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

ด ี - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรูลงมือทำ 
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและ 
  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุลเต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว  
  ชุมชน และผูเก่ียวของ 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ  
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน  
  รวม ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 
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วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญาอยางสมดุลเต็มศกัยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว 
  ชุมชนและผูเก่ียวของ และเปนแบบอยางที่ดี 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ  
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน 
  รวม ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 
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ภาคผนวก 
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โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  

และกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๘ ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีกำหนดให

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับกระทรวงศกึษาธิการ ไดมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศกึษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ

ผูมีสวนเก่ียวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำคาเปาหมาย

ความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี ้
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

  ๕. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกคณะกรรมการตาง ๆ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการให

ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   ประกอบดวย 

  ๑. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 

  ๓. คุณครูเสาวลักษณ สุไชยชิต หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 

  ๔. คุณครูนัฎณฎิา สุริยะวงค คร ู    กรรมการ 
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนปญจรักษ)
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ประกาศโรงเรียนปญจรักษ 
 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

และคาเปาหมายความสำเรจ็ของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2563 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนปญจรักษ 
 

บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษา / ประเด็นพจิารณา 
คาเปาหมาย
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดเีลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

 1) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
และการคดิคำนวณ  

 2) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกปญหา  

 3) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 4) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 5) รอยละ 75 ของผูเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

 6) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความรู ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 1) รอยละ 80 ของผูเรียนการมีคุณลักษณะและคานิยมทีดี่เปนไปเปาหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 

 2) รอยละ 80 ของผูเรียนความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคณุคาของความเปนไทย มี
สวนรวมในการอนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาไทย  

 3) รอยละ 80 ของผูเรียนมกีารยอมรับที่จะอยูรวมกนับนความแตกตาง 
และหลากหลาย 

 4) รอยละ 80 ของผูเรียนมสีุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 

2.1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน ระดับ ดีเลิศ  

2.2) มีระบบการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบั ดเีลิศ 

2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย ระดบั ดเีลิศ 
2.4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลศิ 

2.5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ ระดับ ดเีลศิ 

2.6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ระดับ ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา / ประเด็นพจิารณา 
คาเปาหมาย
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดเีลิศ 

3.1) รอยละ 80 ของครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวติได 

 

3.2) รอยละ 80 ของครใูชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรยีนรูทีเ่อ้ือตอการเรยีนรู 

3.3) รอยละ 80 ของครมูีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4) รอยละ 80 ของครตูรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผูเรียน 

3.5) รอยละ 80 ของครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย ความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และดาน

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงคที่เปนคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การ

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายจิตสังคม 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1. มีความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในแตละ

ระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา  

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจรณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
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3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

ประเด็นพิจารณา 

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงานเปนทีม  

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจ

เปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความ

เขาใจ ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ประเด็นพิจารณา 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคตท่ีิดีพรอมที่จะศกึษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน การทำงาน

หรืองานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณา 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ 

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 
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2) คุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน 

1. มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา

กำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 

 

2. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 

 2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย 

 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

ประเด็นพิจารณา 

 3.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 

4. มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย 

 4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ     
       ต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกวาเปาหมายท่ี 
       สถานศึกษากำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
       ที่สถานศกึษากำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
       ที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
       แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหาได 
     - ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
       พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมปลอดภัย 
     - ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทยมีสวนรวมในการ 
       อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 
     - ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 

       กำหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 
       สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย 
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
     - ผูเรยีนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
       พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียน การสื่อสาร การทำงาน 
     - ผูเรียนมีความสามารถ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศกึษาตอ 
       ในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ยอดเย่ียม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

       สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 

       สถานศึกษากำหนด 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและเผยแพร 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

       พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
       อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

     - ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้น 

       ที่สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนดเปน 
       แบบอยางได 
     - ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวม 
       ในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
     - ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 
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  วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง

ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุกกลุมเปาหมาย 

จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

1. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด 

รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติแผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 1.3 กำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน 
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี

ระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลาการและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

 2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน 

 2.4 สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ 

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุมเปาหมาย 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ 

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการ

สอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย 

ประเด็นพจิารณา 

 3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลอง

กับบริบทของสถานศกึษา ชุมชน และทองถิ่น 

 3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน 

การเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย  

ประเด็นพิจารณา 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอ้ือตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม 

 5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 สถานศกึษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ 

ของสถานศึกษา 

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ 

ของสถานศึกษา 

 6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 

สภาพของสถานศึกษา 

 6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไมชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตาม  
  มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน    
  การศึกษาของสถานศึกษา 

ด ี - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของ   
  สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัต ิ
- มีระบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนสงผลตอคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  และทกุกลุมเปาหมาย 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
  การเรียนรู 

ดีเลิศ - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท   
  ของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาติ  
  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล 
  ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ     
  ผูเก่ียวของทุกฝาย 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ 
  ของครู และสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
  และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
  เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ 
  บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา    
  แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล 
  ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ 
  ผูเก่ียวของทุกฝายมีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง 
  และเปนแบบอยางได 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา    
  และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ 
  ของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   
  และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
  การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสรางปฏิสัมพันธ

ที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 

ในการดำเนนิชวีิต 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดย

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริงมีรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียน 

ไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง 

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ 

 1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอผลงาน 

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรยีนรู 

 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู  

โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
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3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ครผููสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ 

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

ประเด็นพิจารณา 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู  

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใช 

พัฒนาการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 

 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา 

5.1 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู 

 5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 

ปานกลาง - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ด ี - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ  
  จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ  
  สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือ 
  ตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ 
  วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล 
  ยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักทีจ่ะเรียนรูและเรียนรูรวมกัน 
  อยางมีความสุข 
- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
  การเรียนรู 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม 

 

- จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด  
  ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม 
  ไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
  และมีการเผยแพร 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือตอ 
  การเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ  
  วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ 
  แกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน 
  อยางมีความสุข 
- มีชุมชนแหลงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและ 
  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
  สะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  

และกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๔๘ ระบุใหการประกันคุณภาพการศกึษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก ประกอบกับกระทรวงศกึษาธิการ ไดมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศกึษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูมี

สวนเกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จ

ของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

  ๕. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกคณะกรรมการตาง ๆ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการให

ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   ประกอบดวย 

  ๑. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 

  ๓. คุณครูเสาวลักษณ สุไชยชิต หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 

  ๔. คุณครูนัฎณฎิา สุริยะวงค คร ู    กรรมการ 
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รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ปญจรักษ)



 
บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เรื่อง การใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 ดวยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปญจรักษ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนปญจรักษ ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หองประชุม อาคาร

สำนักงานอำนวยการ มีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนปญจรักษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเผยแพร

ตอผูที่เกี่ยวของตอไป 

 

 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

( คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ของโรงเรียนปญจรักษ)



 
โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที ่๑๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปญจรักษ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๓ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment 

Report) ของโรงเรียนปญจรักษ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้

 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

  ๕. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล ชวยเหลือแกคณะกรรมการ ใหการจัดทำรายงานผล 

การประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment Report) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแลวเสร็จตามกำหนด 

 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน     ประกอบดวย 

  ๑. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ        ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ          รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูพิมพวัฒนา รักบุญ หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 

  ๔. คุณครูกานดา สิงหคำคา หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ กรรมการ 

  ๕. คุณครูเดชพิสิฏฐ สุวรรณศร ี หัวหนากลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

  ๖. คุณครูปภัสสร สีสัน  หัวหนากลุมสาระฯ คณิตศาสตร  กรรมการ 

  ๗. คุณครูปาลิกา สมประสงค หัวหนากลุมสาระฯ วิทยาศาสตร  กรรมการ 

  ๘. คุณครูสุวิมล ประกาโส  หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 



  



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR ใหสาธารณชนรับทราบ)



เผยแพรรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 ตอสาธารณชน 

ทางเว็บไซตของโรงเรียนปญจรักษ www.panjarak.ac.th 

 

 

 

 



 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่ของโรงเรียนปญจรักษ)



แผนผังแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนปญจรักษ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N 

สนาม 

เด็กเลน 1 

สนาม 

เด็กเลน 2 

สวนหยอม 

อาคาร

สำนักงาน 
โรงจอดรถ 

โรงอาหาร 

อาคาร 1 จำนวน 8 หอง 

อาคาร 2 จำนวน 9 หอง 

อาคาร 4 จำนวน 5 หอง 

อาคาร 7 จำนวน 5 หอง 

หองเรียน 1 

อา
คา

ร 
3 

จำ
นว

น 
10

 ห
อง

 
อา

คา
ร 

5 
จำ

นว
น 

5 
หอ

ง 

อาคาร 52  

จำนวน 7 หอง 

หองพักครู 1 

หองพักครู 2 

หองประชุม 

หองสมุด 

บานพักครู จำนวน 18 หอง 

หองน้ำ จำนวน 40 หอง 

หองเก็บของ จำนวน 2 หอง 

หองครัว/ปรุงอาหาร 

เสาธง 

ที่ลางหนาแปรงฟน 30 จุด 

อาคาร 6 จำนวน 5 หอง 

ถังน้ำประปาโรงเรียน 

-ซายไป อ.โพนทอง 

-ขวาไป อ.เสลภูม ิ

-ซายไป อ.เสลภูมิ 

-ขวาไป มรภรอ. 

หองเรียนทั้งหมด จำนวน 55 หอง 

โรงเรียนมีพ้ืนที่ 8 ไร 3 งาน 94.30 ตารางวา 

บันทึก/แกไขขอมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ลา
นจ

อด
รถ

 
ลา

นจ
อด

รถ
 

ปายโรงเรียนปญจรักษ 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนปญจรักษ)



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนปญจรักษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบุคลากรและสำนักงานผูจดัการ 

> งานเกี่ยวกับกจิการโรงเรียน 

> งานนโยบายและแผนงาน 
> งานบุคลากร 

> งานธุรการ 

> งานสำมะโนผูเรียนและรับนักเรียน 

> งานยานพาหนะ    

> งานอนามัยโรงเรียน 

> งานประชาสัมพันธทางการศึกษา 

> งานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ   

> งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

> งานพัฒนาระบบบริหารและขอมูลสารสนเทศ 

ฝายงบประมาณ 

> งานการเงินและบัญช ี

> งานนโยบายเรียนฟรี  

15 ป มีคุณภาพ  

> งานประกันชีวิต- 

ประกันอุบัติเหตุ 

> งานกองทุนสงเคราะห 

> งานประกันสังคม 

> งานทุนการศึกษา 

> งานสวัสดิการการเงิน 

> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

> งานพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 

> งานอาคารสถานที ่

และส่ิงแวดลอม 

> งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

> งานพัสดุและสินทรัพย 

> งานสาธารณูปโภค    

> งานโภชนาการ 

ฝายกิจการนักเรียน 

> งานพัฒนาคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคผูเรียน 

> งานกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน 

> งานวินัยนกัเรียน 

> งานสงเสริม

ประชาธิปไตยและ 

สภานักเรียน 

> งานสงเสริม 

วัฒนธรรมไทย 

> งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

> งานเครือขายผูปกครอง 
 

ฝายวิชาการ 

> งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

> งานทะเบียนนักเรียน 

> งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการผูเรียน 

> งานพัฒนาครูและ

บุคลากร 

> งานส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

> งานพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

> งานวัดและประเมินผล 

> งานวิจยัเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

> งานนิเทศการศึกษา 

> งานบริหาร 

กลุมสาระการเรียนรู 

> งานหัวหนาระดับชั้น 

> งานหองสมุด 

 

ฝายปฐมวัย 

> งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

> งานพัฒนาคุณภาพเด็ก 

> งานกิจกรรมเด็ก 

> งานพัฒนาครูและ

บุคลากร 

> งานส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

> งานวัดและประเมินผล 

> งานวิจยัเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

> งานนิเทศการศึกษา 

> งานหัวหนาระดับชั้น 

> งานเครือขายผูปกครอง 

> งานอาคารสถานทีแ่ละ

สินทรัพย 

> งานประชาสัมพันธ 

> งานพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูรบัใบอนุญาต / ผูจัดการ / ผูอำนวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอำนวยการ 

หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียนปญจรักษ)



โครงสร้างเวลาเรียน 
 

โรงเรียนปัญจรักษ์  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  ดังนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - - 40 40 40 
Spelling 80 80 40 - - - 
ทักษะการคิด - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200  ชั่วโมงต่อปี 

 

 

 

 




