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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับปฐมวัย

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

             ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย ไดดําเนินโครงการที่สําคัญๆ เชน โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายของเด็ก

ปฐมวัย โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจของเด็กปฐมวัย  โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย  โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

จากผลการดําเนินงาน  พบวา เด็กมีความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เหมาะสมกับวัยบรรลุตามเปาหมาย  รอยละ 98.75 จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนได

นําไปใชในการพัฒนากาารเด็กท้ัง 4 ดาน ใหสูงขึ้น

             ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนกําหนดจุดเนนสงเสริมการใชส่ือ นวัตกรรม เพื่อการจัดประสบการณ  ทั้งดานการบริหารและดานการจัดประสบการณที่เนน

เด็กเปนสําคัญ  โดยจัดโครงการที่สําคัญๆ เชน  โครงการการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ  โครงการสรางเสริมศักยภาพบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  โครงการ

บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูปฐมวัย  โครงการมุงสูคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากการดําเนินงานพบวา  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย เปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดครูสามารถนําไปใชในการจัดประสบการณไดทุกหนวยการเรียนรู  เด็กๆ มีความสนใจในการเรียนรู และมีพัฒนาการสูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

            ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหครูจดประสบการณ  ดวยรูปแบบที่หลากหลาย โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือนวัตกรรม  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอยางรอบดาน  ผลการดําเนินงานพบวา  ครูสามารถจัดประสบการณ  โดยใชสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายและมีการดําเนินโครงการกิจกรรม

ท่ีสําคัญๆ เชน  โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูโครงการการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพของผูเรียน  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญไดบรรลุตามเปา

หมาย รอยละ 85.75 สงผลใหเด็กมีพัฒนาการเปนไปตามวัย และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ครูนําผลจากการนิเทศ กํากับติดตามและกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) มาใชพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              จากการดําเนินงานทั้ง 3 มาตรฐาน ดังกลาว โรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง ผูใชบริการ สาธารณชน และผูที่เกี่ยวของรับทราบ ผานชองทางตางๆ เชน การเยี่ยมชั้นเรียน แผน

พับประชาสัมพันธ เว็บไซตของโรงเรียน หรือการแสดงผลงานในวันประชุมผูปกครอง เปนตน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

             ดานคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหผูเรียน มีผลสบัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนรอยละ 81.10 โดยผูรับผิดชอบวางแผน

กิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษา  โครงการรพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ  โครงการยกระบบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู  โครงการสงเสริมดานสุขภาพกายสุขภาพจิต  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามพระราชดําริ  โครงกาารพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร 

โครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมการจัดประสบการณรูปแบบสะเต็มศึกษา) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกความเปนไทย เพื่อ

พัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน  โครงการสงเสริมความพรอมในการเรียนตอ หรือประกอบอาชีพ  เปนตน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น มีผลการดําเนินโครงการ  กิจกรรม พบวา ผู

เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเปาหมายท่ีทางโรงเรียนกําหนด โรงเรียนไดนําผลจากการพัฒนาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปนระบบ

              ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนกําหนดจุดเนน สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี  โดยกําหนดเปาหมายใหมีสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนรู  ระดับยอดเยี่ยม วางแผนจัดทําโครงการและดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆ เชน โครงการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู  โครงการพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด และเขาสู

ประชาคมอาเซียน  โครงการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาไทย  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยระบบคุณภาพ เปนตน  ผลการดําเนินงานพบวา

โรงเรียนมีส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี สอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยอยางครบถวนบรรลุเปาหมายที่กําหนด  และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลสงเสริมในการจัดการเรียนรูให

มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน

              ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรม เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนรู กําหนดครูรอยละ

85.88 มีการวางแผนและจัดการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรม เทคโนโลยี ดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆ เชน โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โครงการจัดทําแผน

ปฏิบัติการระดับปฐมวัย  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใชสมองเปนฐาน

BBL)  โครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมการบูรณาการการจัดประสบการณแบบโครงการ) เปนตน จากการดําเนินงานดังกลาวพบวา ครูสามารถ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  นําผลจากการดําเนินงาน  มาใชในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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             จากการดําเนินงานท้ัง 3 มาตรฐาน ดังกลาว โรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง  ผูใชบริการ  สาธารณชน  และผูเกี่ยวของรับทราบ ผานชองทางตางๆ เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  แผน

พับประชาสัมพันธ  เว็บไซตของโรงเรียน หรือการแสดงผลงานในวันประชุมผูปกครอง เปนตน
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คํานํา

            รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปญจรักษฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาของโรงเรียนที่สะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท

ของโรงเรียน ซ่ึงมีองคประกอบ 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน สวนที่ 4 การประเมินตนเอง (Self - Assessment) และ

ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเปนการเตรียมความ

พรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (นางสาวประนอม ปญจรักษ)

                                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนปญจรักษ
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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 ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 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

7. บันทึกสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

             สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้คือกําหนดมาตรฐาน
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การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดคาเปาหมายในแตละมาตรฐานและในแตประเด็นพิจารณาตามผลการวิเคาระหการประเมินตนเองในปการศึกษาที่ผานมาและตาม

บริบทของสถานศึกษา และวิเคราะหรายละเอียดของประเด็นพิจารณาในแตละมาตรฐานตามคูมือที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวผลการวิเคาระหเปนรายมานตร

ฐาน จัดทําแผนพัฒนา แผนงานโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา กํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน ประเมินผลการดําเนิน

การดวยเครื่องมือการประเมินท่ีครอบคลุมทุกประเด็นพิจารณา  โดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญท่ีสถานศึกษาแตงตั้งขึ้นและนําผลที่ไดจากการประเมินมาจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีบกพรองใหดียิ่งขึ้นตอไป

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดี

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดี

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดี

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ดีเลิศ

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. บันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัยรายชั้นรายหองเรียน
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2. บันทึกสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานตามมาตรฐานที่ 1 ในภาพรวมของสถานศึกษา

3. บันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการปรับเมินรายบุคคล

4. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ

5. บันทึกผลการประเมินตนเองของครูผูสอนรายบุคคล ตามมาตรฐานที่ 1

6. บันทึกสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของคณะกรรมการ

7. บันทึกสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

            สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้คือกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดคาเปาหมายในแตละมาตรฐานและในแตประเด็นพิจารณาตามผลการวิเคาระหการประเมินตนเองในปการศึกษาที่ผานมาและตาม

บริบทของสถานศึกษา และวิเคราะหรายละเอียดของประเด็นพิจารณาในแตละมาตรฐานตามคูมือที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวผลการวิเคาระหเปนรายมานตร

ฐาน จัดทําแผนพัฒนา แผนงานโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา กํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน ประเมินผลการดําเนิน

การดวยเครื่องมือการประเมินท่ีครอบคลุมทุกประเด็นพิจารณา  โดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญท่ีสถานศึกษาแตงตั้งขึ้นและนําผลทีี่ไดจากการประเมินมาจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีบกพรองใหดียิ่งขึ้นตอไป

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 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. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

วิชาการเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าทักษะ  รูรักษวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน

โรงเรียนปญจรักษ เปนสถานศึกษาเอกชนช้ันนํา มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่สมดุลทั้งทางรางกาย ความรูและคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบรืหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร

2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการของผูเรียน

3. โรงเรียนมีกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีมีประสิทธิผล

5. โรงเรียนสงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

3. การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศวรรษที่ 21

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เอกลักษณ

สืบสานความออนนอมถอมตน

อัตลักษณ

สรางจิตสํานึกรักษปญจรักษ รักษสิ่งแวดลอม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 10 6 - - 16

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 36 40 - - 76

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 68 60 - - 128

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 7 57 79 - - 136

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP - 171 185 - - 356

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 68 71 - - 139

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 93 72 - - 165

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 72 59 - - 131

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 60 66 - - 126

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 38 48 - - 86

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 57 53 - - 110

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP - 388 369 - - 757

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 41 หองเรียน EP - 559 554 - - 1,113
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ประนอม ปญจรักษ

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต), ผูจัดการ (Thai School Manager), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว สังวาลย โนนแกว

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - - - - -

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 14 - - - 14

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 17 - - - 17

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 31 - - - 31

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน - 31 - - - 31

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 16 - ∞:1 16:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 16 340 14 25:1 22:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 24 757 17 45:1 32:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 14 - - - 14

ภาษาไทย - - 2 - 2

คณิตศาสตร - - 4 2 6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 - 4

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 - 2

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - -

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - - - -

ภาษาตางประเทศ - - 1 1 2

รวม 14 - 14 3 31

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 17 17

- เนตรนารี - -

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - -

กิจกรรมแนะแนว 17 17

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 3 3

รวม 37 37
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 17 13 4 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 17 13 4

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพของเด็ก

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 2. มีการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามหลักสุตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเดกอยางตอเนื่อง 3. มีสวนรวมของพอแมครอบครัว ชุมชน

และทุกฝายที่เก่ียวของในการเสริมพัฒนาการของเด็ก

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. มีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 2. มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3. สามารถควบคุมอารมณตนเอง ไดเหมาะสมกับวัย 4. มี

ความชื่นชมศิลปะ ดนตรี กรเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย
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คาเปาหมาย

90.00 : 1. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 2. มีความซ่ือสัตยสุจริต รูจักชวยเหลือแบงปน 3. สามารถเลนและทํางานกับผูอื่น

ได 4. สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริมพัมนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. มีความสนใจในการเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู 2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการ

เรียนรู 3. มัทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. มีความสนใจในการเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู 2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการ

เรียนรู 3. มัทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรท่ี 2
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พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการ การพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูปฐมวัยท่ีดีมีคุณภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กอยางสมํ่าเสมอมีคุณภาพ 2. ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตในการจัดประสบการณไดอยางตอเนื่อง 3. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครองอยางตอ

เน่ืองสมํ่าเสมอ 4. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กอยางสมํ่าเสมอมีคุณภาพได 2. ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตในการจัดประสบการณไดอยางตอเนื่อง 3. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 4. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการสรางเสริมศักยภาพบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูบริหาร มีความเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 3. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 4. ผูบริหาร

สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง 6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลาอยางตอเนื่อง 7. เด็ก ผู

ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. มีความเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 2. มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. หลักการ

บริหารแบบมีสวนรวมและขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการของผูบริหาร 4. ผลการบริหารจัดการ การศึกษา

ที่บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ 5. มีความตอเนื่องในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพ 6. มีความตอเนื่องของผู

บริหารในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลาอยางตอเนื่อง 7. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเรียน เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการ การบริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏบัติอยางมีประสืทธิภาพ 2. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและ

เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 4.

การมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 5. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กไดอยาง

รอบดาน มีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏบัติอยางมีประสืทธิภาพ 2. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนัก

และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอ

เน่ือง 4. การมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 5. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก

ไดอยางรอบดาน มีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร รวมถึงผู

เกี่ยวของ 2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. มีคุณภาพของแหลงเรียนรู และผลที่เกิดในการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูเรียนและ

บุคลากร รวมถึงผูเกี่ยวของ 2. มีความตอเน่ืองของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน

และองคกรที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการ - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการมุงสูคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน แนวทางปฏิรูปการศึกษาอยางครอบคลุมทั่วถึง 2. โรงเรียนมีผลการดําเนิน

งานบรรลุตามเปาหมายอยางนอยของโครงการและกิจกรรม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. มีความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2. รอยละของโครงการและ

กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตามจุดเนน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3

สงเสริมการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร รวมถึงผู

เกี่ยวของ 2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

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

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครรงการ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. จัดโครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 2. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผู

เรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ ของการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด

ขึ้น 2. ระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ ของผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษา

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการแกผูเรียนสูมาตรฐาน (เกง)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการแกผูเรียนสูมาตรฐาน (เกง)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการแกผูเรียนสูมารตฐาน (เกง)

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเเรียนมีความกวาหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ตามหลักสูตร อยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 2.

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระฯ เปนไปตามเกณฑ
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

4. โครงการสงเสริมดานสุขภาพกายสุขภาพจิต

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน (ดี และมีความสุข)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

5. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามพระราชดําริ

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน (ดี และมีความสุข)

ผลสําเร็จ
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80.00 : รอยละของผูเรียนมีจิตสํานําในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถบริหารจัดการ และจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. รอยละของครูและผูบริหาร มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. รอยละของครูสามารถยก

ระดับความรู และความสามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 3. รอยละ

ของบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรในวิชาชีพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจีกรรมการจัดประสบการณรูปแบบสเต็มศึกษา)

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายจุดเนนและตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

8. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกความเปนไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน (ดี และมีความสุข)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. โครงการสงเสริมความพรอมในการเรียนตอ หรือการประกอบอาชีพ

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาผูเรียนมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน (นําความรูสูอาเซียน)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง

รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดี

ตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนากระบวนการบริอหารและะการจัดการของผูบริหารโรงเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุรภาพทางดานววิชาการแกผูเรียนสูมาตรฐาน (เกง)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

2. โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผลพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 2. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมมีสวนรวม 2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการ

วิเคราะหตนเองกําหนดเน้ือหาสระ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ 2.2 เปดโอกาสใหผูเรียน

รู โดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 2.3 จัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออกนําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปนทําเปน รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวตนเอง

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 2.4 ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงยูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ 2.5 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 2.6 ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอ

เน่ือง 3. ผลการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 3.1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการเรียนการสอน 3.2 ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 3.3 ผลการ

ตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 3.3.1 ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 3.3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบ

และประเมินอยางเปนระบบ 3.3.3 ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายและการเรียนการสอน 3.3.4 นักเรียนและผูเรียนมี

สวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความพรอม เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด และเขาสูประชาคมอาเซียน

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการแกผูเรียนสูมาตรฐาน (เกง)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
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กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

4. โครงการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมแลีะภูมิปญญาไทย

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน (ดี และมีความสุข)

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

5. โครงการพัฒนาแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยระบบคุณภาพ

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดใหมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน 2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.1 การวางแผน

และการดําเนินงาานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 2.2 การวางแผนและดําเนิน

งานพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 2.3 กางวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 2.4 การ

วางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและการรวมรับ

ผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 4. การกํากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการสึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น 1.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอคุรภาพผูเรียนอยางเปนรูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดใน

การปฏิบัติ 1.2 ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี 1.3 พอแม ผู

ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

ยุทธศาสตรท่ี 5

สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย
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88.00 : พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

ผลสําเร็จ

80.00 : โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําปเด็กปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

2. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใชสมองเปนฐาน BBL)

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายจุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

3. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมการบูรณาการ การจัดประสบการณแบบโครงงาน)

คาเปาหมาย

88.00 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายจุดเนนและแนวทงการปฏิรูปการศึกษา

ผลสําเร็จ

- : เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไมสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นมาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมแนวทางการปฏิรูปตามนโยบาย

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 340 335 98.53 5 1.47 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 340 336 98.82 4 1.18 - -

3. ดานสังคม 340 335 98.53 5 1.47 - -

4. ดานสติปญญา 340 332 97.65 8 2.35 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 110

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 36.83 - - - - - -

วิทยาศาสตร - 34.31 - - - - - -

ภาษาไทย - 50.38 - - - - - -

ภาษา

อังกฤษ
- 39.22 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมมีคะแนนเนื่องจากนักเรียนไมประสงคสอบ และสอบตามความสมัครใจของนักเรียน
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

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 139 132 94.96 165 143 86.67 131 119 90.84 126 111 88.10 86 83 96.51 110 40 36.36

คณิตศาสตร 139 130 93.53 165 142 86.06 131 120 91.60 126 79 62.70 86 52 60.47 110 42 38.18

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
139 131 94.24 165 134 81.21 131 94 71.76 126 74 58.73 86 56 65.12 110 43 39.09

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

139 132 94.96 165 139 84.24 131 113 86.26 126 123 97.62 86 83 96.51 110 74 67.27

ประวัติศาสตร 139 132 94.96 165 139 84.24 131 113 86.26 126 123 97.62 86 83 96.51 110 74 67.27

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
139 132 94.96 165 143 86.67 131 119 90.84 126 111 88.10 86 83 96.51 110 40 36.36

ศิลปะ 139 132 94.96 165 143 86.67 131 129 98.47 126 125 99.21 86 84 97.67 110 105 95.45

การงานอาชีพ 139 132 94.96 165 143 86.67 131 119 90.84 126 111 88.10 86 83 96.51 110 40 36.36

ภาษาตาง

ประเทศ
139 131 94.24 165 142 86.06 131 118 90.08 126 119 94.44 86 77 89.53 110 52 47.27
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 131

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมไดมีการประเมินการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covld - 19)

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 139

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง - 72.79 - - - - - -

อานออกเสียง - 69.95 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมไดมีการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covld

- 19)
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 110

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 139 - - - - - - - - -

ป.2 165 - - - - - - - - -

ป.3 131 - - - - - - - - -

ป.4 126 - - - - - - - - -

ป.5 86 - - - - - - - - -

ป.6 110 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวม

ท้ังมีทักษะการส่ือสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน

เลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

Page 39 of 62



สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 340

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 337 99.12
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 338

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 335

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 337

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 339

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 337 99.12
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 339

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 339

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ

ผูอ่ืน
√ - 338

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 337

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 336

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 337

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 329

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด √ - 337

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 338

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 336 98.82
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 337

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 338
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 336

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 333

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 334

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก

การใชความรุนแรง
√ - 336

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 333 97.94
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 333

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 338

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 332

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย

ๆ ได

√ - 323

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 335

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ

เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 338

สรุปผลการประเมิน 98.75
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จุดเนน

1. เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ดานอารมณ ดานจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา

2. เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 

3.  เด็กใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการพัฒนา        

1.  ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย ไดดําเนินโครงการที่สําคัญๆ เชน โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายของเด็ก

ปฐมวัย โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจของเด็กปฐมวัย  โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย  โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก
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ปฐมวัย  จากผลการดําเนินงาน  พบวา เด็กมีความพรอมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เหมาะสมกับวัยบรรลุตามเปาหมาย  จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนได

นําไปใชในการพัฒนากาารเด็กท้ัง 4 ดาน ใหสูงขึ้น

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมาย

เฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน

ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของ

สถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน

รวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนน

1.  ผูบิรหารสงเสริมใหเด็กเต็มตามศักยภาพ

2. ผูบริหารสงเสริมใหเด็กเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม

3. ผูบริหารสงเสริมใหเด็กใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการพัฒนา                              

1.  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการและการบริหารการจัดการโรงเรียนไดดําเนินโครงการที่สําคัญๆ เชน โครงการสงเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการการบริหาร

หลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรูปฐมวัย โครงการ การพัฒนาบุคคากรสูความเปนครูปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โครงการ
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การมุงสูคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาใหสูงขึ้น

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 14

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 12 85.71 ดีเลิศ

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 12

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 11

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง

ดานเดียว

√ - 13

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 12 85.71 ดีเลิศ

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 12

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 13

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 80.00 12 85.71 ดีเลิศ

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถายเทสะดวก
√ - 14

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 11

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแล

ตนไม เปนตน
√ - 12

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู

ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อของเลนที่

กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 10

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 12 85.71 ดีเลิศ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี

การที่หลากหลาย
√ - 11

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 12

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 13

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ
√ - 12

สรุปผลการประเมิน 85.71 ดีเลิศ
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จุดเนน

1.  ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน

2. ครูจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม

3. ครูจัดประสบการณใหเด็กใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครูจัดบรรยายกาศหองเรียนใหแจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการ

เรียนการสอน

กระบวนการพัฒนา                       

1.  มาตรฐานท่ี 3 การจัดการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญโรงเรียนไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆ เชน โครงการสงเสริมศักยคุณภาพของผูเรียน โครงการสงเสริมการสรางโรงเรียนเปนสังคม

แหงการเรียนรู มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆดานเพ่ือสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ภายใตคําวา เกง ดี มีความสุข  จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใช

ในการพัฒนากาาร ใหสูงข้ึน

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 757

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 และการคิดคํานวณ 75.00 528 69.75 ดี

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 523

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 519

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 547

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 523

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก

ปญหา
75.00 533 70.41 ดี

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 523

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 524

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 552

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 75.00 545 71.99 ดี

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 579

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 510

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 75.00 495 65.39 ดี

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 510

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 480

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 757 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 757
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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

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 75.00 588 77.68 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 666

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 510

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 649 85.73 ดีเลิศ

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 568

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 729

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 655 86.53 ดีเลิศ

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 644

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 666

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 702 92.73
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 702

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 687 90.75
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 671

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 702

สรุปผลการประเมิน 81.10 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนน

1. ผูเรียนมีภาวะผูนําและมีจิตอาสา 

2. ผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่นไมมีความขัดแยงกับผูอื่น 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

กระบวนการพัฒนา        
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1. โรงเรียนไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆ เชน โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษา โครงการพัฒนาความสามารถดานคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ โครงการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกความเปนไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่นยืน โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน

ศึกษาตามพระราชดําริ โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการจัดประสบการณรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) โครงการสงเสริมการเรียนตอ หรือการประกอบอาชีพ

โครงการสงเสริมดานสุขภาพกายสุขภาพจิต จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาการ ใหสูงขึ้น

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 4.00 ดีเลิศ

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน - √

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3.00 ดี

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ - √

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง - √

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับ

ผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

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 √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน - √
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 4.00 ดีเลิศ

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา - √

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 3.83 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนน

1.  สงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

กระบวนการพัฒนา        

1. โรงเรียนไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆ เชน โครงการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู โครงการพัฒนาแผนพัฒนาจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพ เพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ มีการดําเนินการวิเคาระหสภาพ

ปญหา ผลการศึกษาท่ีผานมา โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนาจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทางดานวิชาชีพ ตามความตองการ

ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนจากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาการ ใหสูงขึ้น

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 17

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 80.00 14 82.35 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 16

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 15

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 9

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 14

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 16

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 80.00 12 70.59 ดี

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 15

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 9

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 12

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 17 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 17

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 17

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 15 88.24 ดีเลิศ

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 13

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 14

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 17

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 14

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 80.00 15 88.24 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 14

สรุปผลการประเมิน 85.88 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนน

1. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ (Activ learning) ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง

2. ครูรูจักผูเรียนเปนราายบุคคล                                                                                                                                                       

กระบวนการพัฒนา        

1. โรงเรียนไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆรวมทั้งรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครู

ใชส่ือ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก และเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน (PLC) ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ครูสอนนอย แตนักเรียนไดเรียนรูมาก

สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค และสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูที่สรางโอกาศใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือ

ปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด เชน โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน กืจกรรมสง

เสริมการใชสมองเปฐาน (BBL) กิจกรรมการ บูรณาการจัดประสบการณแบบโครงการ (Project approach) จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาการ ใหสูงขึ้น

2. มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม และนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแลว

4. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพในปตอไป 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดี

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดี

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดี

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ดีเลิศ
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเตชคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพ่ึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 3. เด็กทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส รางเริง

สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 4. เด็กมีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจําวันไดอยางดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปรณเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. เด็กมีพัฒนาการ อยางสมดุล 2. เด็กเรียนรู จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม 3. บรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู 4. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยูรวมกัน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน การคํานวณใหกับนักเรียน เปรียบเทียบความกวาหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล 2. เรงพัฒนาระเบียบแถวกิจกรรมหนา

เสาธง มารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การตรงตอเวลา การรักษาสมบัติสวนรวมการท้ิงของใหถูกที การหามนําโทรศัพทมาโรงเรียน การใชทรัพยากรดานพลังงานให

เกิดความคุมคา 3. ดานสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีพัฒนาการทางกาย มีสมรรถภาพทางกายสมวัยและหางไกลสิ่งเสพติด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีกําหนดไวชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของชาติ

นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู

และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญตรงตามความตองการ ใหเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 2. สถานศึกษามีการกําหนดแผน

ยุทธศาสตรระดับองคกรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการใหเข็มแข็งโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 3. มีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน โดยยึดการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และมีการกําหนดคาเปาหมาย และมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 4. การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่เปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ และรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 6. ดําเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 7. จัดใหมีการติดตามตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษามีจุดเดน คือมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอยางชัดเจน 8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ท่ีเนนทักษะกระบวนการการคิดไดปฏบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

ใหนักเรียนแสวงหาควมรู จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรุ 2. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการ

พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริง 3. ครุมีการใชวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและ

นอกหองเรียน 4. ครุใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 5. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมทีี่เอื้อตอการเรียนรู 6. มี

หลักสูตรจากความตอบสนองควมตองการ ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 7. ครุไดใชการจัด การเรียนรูรูปแบบ STEM education

เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 8. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ดําเนินงานโดยจัดการเรียนการสอนและจัด

กิจกรรมตางๆ เชน แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบรูณาการอาเซียน 9. มีการใชสื่อการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 10. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ดานการคิดรวบยอด การแกปญหาท่ีเกิดจาการอาน 2. การทํากิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย 3. การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เชน การลางมือกอนรับ

ประทานอาหาร ลางมือกอนเขาหองนํ้าหองสวม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน ใหเปนนิสัย การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ การใชคําพูดขอบคุณ ขอโทษการใช

วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 4. เด็กควรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตน เก่ียวกับความปลอดภัยในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID - 19)

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. จัดครูใหเพียงพอตอช้ันเรียน 2. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 3. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง 4. กําหนด

แผนการพัฒนาครูอยางชัดเจน
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การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. จัดอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2. พัฒนาเครื่องเลนสนามและระบบสาธารณูปโภค 3. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยูรวมกัน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติหนาท่ีตอเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเสร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวน

ใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป 2. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คํานวนใหกับนักเรียน เปรียบเทียบความกวาหนาและการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล 3. เรง

พัฒนาระเบียบแถวกิจกรรมหนาเสาธง มารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การตรงตเวลา การรักษาสมบัติสวนรวม การทิ้งขยะใหถูกที่ การหามนําโทรศัพทมาโรงเรียน

การใชทรัพยากรดานพลังงานใหเกิดความคุมคา 4. ผูเรียนสวนใหญยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดคํานวน การใชเทคโนโลยี ทักษะ

การใชภาษาและส่ือสาร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนควรจัดใหมีอาคารและหองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ 2. การจัดการเรียนรู ควรมีแผนการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน 3. ควรสนับสนุน

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใชกระบวนการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย 4. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม

การเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 5. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานวิชาการ และความ

สามารถพิเศษ 6. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม 7. นําขอเสนอแนะจากการประชุมผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครู มาปรับปรุงเปนแนวทางในการพัฒนา 8. เผยแพร

และประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนผานสื่อตางๆ และนําขอคิดและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 9. ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชน

ไดทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหตอเนื่องและหลากหลายวิธีการ 10. ผูบริหาร ควรสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาระดับ

หัวหนางาน อยางอิสระ 11. ตามโครงสราง การบริหารงาน ใหระบบการบริการจัดการ ดวยรูปแบบที่เนนคุณภาพ 12. ปรับปรุงพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการใหสมบูรณ

สะอาด สวยงาม 13. ปรับปรุงหองนํ้า หองสวมและจัดระบบการทําความสะอาดถูกสุขอนามัยอยูเสมอ 14. พัฒนาระบบไฟฟา ระบบเสียง และระบบการสื่อสารใหมีคุณภาพ

15. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ควรนําภูมิปญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมใงนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 2. ควรนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น 3. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 4. ควรสราง

บรรยากาศดานวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูั ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน 5. ควรมรการสอนซอมเสริม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องในกลุมปานกลางและกลุมออน

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย

จุดควรพัฒนา คือ เด็กควรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)

1. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ รักษาความปลอดภัยในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)

2. ผูบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกคนมีความรูความเขาใจปฏิบัติตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(CIVID-19) พรอมทั้งส่ือสารสรางความรูความเขาใจ ความตระหนักใหแกผูปกครองในการเอาใจใสดูแลบุตรหลาน

จุดควรพัฒนา คือ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน และนอกหองเรียน โดยคํานึงความปลอดภัยสะอาด เปนไปตามขอกําหนดของกระทรวง

สาธารณสุข

1. โรงเรียนจะรักษาส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนใหนาอยู มีระบบดูแลความปลอดภัยในสถานการณเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(COVID - 19) และใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักเรียน ชุมชนอยางท่ัวถึง สรางความสัมพันธทีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

2. โรงเรียนจะไดดําเนินการเรงรัดใหเปนศูนยกลางของการเรียนรูในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนประชาชนในชุมชนใหมีความรูความเขาใจในการ

จัดการศึกษา

3. โรงเรียนจะใชกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุกๆดาน ซึ่งทางโรงเรียนจะไดดําเนินการอยางตอเนื่อง และปรับปรุงกิจกรรมใหมีความเหมาะสม ยิ่ง

ขึ้น
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จุดควรพัฒนา คือ ครูควรจัดประสบการณโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา

1. สงเสริมใหครูเขารับการอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกๆดาน และสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

จุดควรพัฒนา  คือ ผุเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคาระห คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหา                                  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการฝกกระบวนการคิดวิเคาระห และการสรุป ความคิดควบความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่องและใหเปนรูป

ธรรมมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการชวยเหลือ แกไข นักเรียนที่มีปญหาในดานการเรียน โดยจัดกิจกรรมซอมเสริมเพื่อแกปญหาตอไป

2. วางแผนวิเคาระหกรอบสาระการเรียนรูที่โรงเรียนกําหนดการพัฒนาหลักสูตร เพื่อกําหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาใหความสําคัญ ศึกษา

และวิเคาระหขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณ

3. ผูบริหารตองเรงรัดติดตามการดําเนินงานที่กําหนดไวตามเปาหมาย ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช

ในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกดานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดควรพัฒนา คือ สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศใหทันสมัย เปนปจจุบันพรอมใชงานสามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนทุกกลุมเปาหมาย

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ

2. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองคกร

3. วางแผนรวบรวมขอมูล กํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู

การวัดประเมินผลและการเทียบโอน ผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาและการใชสื่อและเทคโนโลยี

พัฒนาและสงเสริมการใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชน ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

จุดควรพัฒนา คือ ครูควรมีความรู ความเขาใจ และทักษะ ในการประเมินผูเรียนตามสภาพจริงอยางหลากหลาย และนําไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน

1. การจัดการเรียนการสอน สงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนา

คุณธรรม นําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชสื่อประกอบการเรียนรู จัดกิจกรรมหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู สง

เสริมการวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศางวิชาการ

2. พัฒนาและสงเสริมสรางจิตสํานึกใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่เนนความสําเสร็จของงานเขาใจในการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง อยางหลากหลายและนําไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศ กํากับติดตามอยางตอเน่ือง

 

6. ความตองการชวยเหลือ

1. ตองการใหสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน

2. ตองการงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษามากกวานี้

3. ตองการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอกับความตองการ ไดแก เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร โปรแกมสื่อการสอนสําเสร็จรูป

4. วิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถ่ิน

5. งบประมาณรายจายรายหัว นักเรียนดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาเพิ่มขึ้น

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- -
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ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. โรงเรียนมีทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา การดําเนินการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เปนการวางยุทธศาสตรของการจัดการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเปาหมายของชาติ ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาดังนี้

1.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ เทคโนโลยี และการเตรียมความพรอมบุคลากรในการพัมนาการศึกษา 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ นําไปใชในการศึกษาตอการประกอบอาชีพท่ีดีได   

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะดานการใชภาษามีศักยภาพกาวสูสากล   

1.4 พัฒนาแหลงเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เดนชัด   

2.1 ดานความรับผิดชอบ   

2.2 ดานความมีวินัย     

2.3 ดานใฝรู และมีนิสัยรักการอาน       

2.4 ดานจิตอาสา   

2.5 ดานประหยัด อดออม (ความพอเพียง)

Page 60 of 62



รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวประนอม ปญจรักษ   ผูอํานวยการ

นางสาวทัศวรรณ ยอดคํามี   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย)



1 
 

 
ประกาศโรงเรียนปญจรักษ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 

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

  ตามที่กระทรวงศกึษาธิการไดประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

โรงเรียนปญจรักษ จึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเรจ็ของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564 ไวดังรายละเอียดที่แนบทายประกาศ ตอไปนี้ 
 

มาตรฐาน คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ระดับ ดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

(นางสาวประนอม ปญจรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปญจรักษ 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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 

 



3 
 

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 สงัคมและสติปญญา 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 

 สถานศึกษาจัดครใูหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย 

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 
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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 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



1 
 

 
ประกาศโรงเรียนปญจรักษ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ตามที่กระทรวงศกึษาธิการไดประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของโรงเรียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 โรงเรียนปญจรักษ จึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ไวดังรายละเอียดที่แนบทายประกาศ ตอไปนี้ 
 

มาตรฐาน คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดบั ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบั ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั ระดบั ดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

(นางสาวประนอม ปญจรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปญจรักษ 
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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 
       ในระดับชัน้ที่สูงข้ึน 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 
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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 และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู  

โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ปญจรักษ)



1 
 

 
การใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

โรงเรียนปญจรักษ 

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

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปญจรักษ ครั้งที่ 3 / 2565  

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไดพิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนปญจรักษแลว คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน

ไดใหความเห็นชอบ และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนปญจรักษ 

เปนที่เรียบรอยแลว 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

 

(นางสาวประนอม ปญจรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปญจรักษ 

 

 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)



 
โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที ่๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปญจรักษ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment 

Report) ของโรงเรียนปญจรักษ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี ้

 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 

  ๕. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี หัวหนาฝายงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล ชวยเหลือแกคณะกรรมการ ใหการจัดทำรายงานผล 

การประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment Report) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแลวเสร็จตามกำหนด 

 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน     ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ      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 



  ๙. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย ประธานกรรมการ 

  ๑๐. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 

  ๑๑. คุณครูเสาวลักษณ สุไชยชิต หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 

  ๑๒. คุณครูนัฎณิฎา สุริยะวงค คร ู    กรรมการ 

  ๑๓. คุณครูนิตยา คำโคตรสูนย หัวหนาฝายบุคลากรฯ  กรรมการ 

  ๑๔. คุณครูเสาวภา คำนึงสุข หัวหนางานการเงิน  กรรมการ 

  ๑๕. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี หัวหนาฝายงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๖. คุณครูสุกัญญา นรดี  หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๑     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาที่  

๑. รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของตามแบบฟอรม รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self-

Assessment Report) ประจำปการศกึษา ๒๕๖๔ 

๒. วิเคราะหขอมูลจากผลการประเมินตนเอง และผลการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/งาน/

กิจกรรม ตามรายมาตรฐานการศึกษาในรอบปที่ผานมา 

๓. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self-Assessment Report)  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนรูปเลม 

๔. นำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR: Self-Assessment Report)  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self-

Assessment Report) 
 

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

ของการดำเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร และใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีปญหาใด ๆ ใหรีบแจง และรายงานใหผูบริหารทราบทันที 
 

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

             ลงชื่อ 

  (นางสาวประนอม  ปญจรักษ) 

  ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนปญจรักษ 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนปญจรักษ)



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 ของโรงเรียน)



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 

 

 

 

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียนปญจรักษ)



1. ประวัติความเปนมาของโรงเรียน 

      ขอมูลทั่วไป 

  1) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปญจรักษ ตั้งอยูเลขที่ 133 หมูที่ 4 บานนาคำ ตำบลนาเมือง  

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท 043 501985 E-mail address: panjarak2554@hotmail.com 

Website: www.panjarak.ac.th 

  2) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

  3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

  4) เปดสอนตั้งแตระดับ กอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3) ถึงระดับ  

ชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 

      ประวัติของโรงเรียน 

  โรงเรียนปญจรักษ ตั้งอยูเลขที่ 133 หมูที่ 4 บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอยเอ็ด มีเนื้อที่ 8 ไร 3 งาน 94.30 ตารางวา กอตั้ง เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และไดรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี นางสาวประนอม ปญจรักษ  

อาชีพ ขาราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ในขณะนั้น เปนผูรับใบอนุญาต ซึ่งทานมีความมุงมั่นทีจ่ะ

สรางโรงเรียนดี มีคุณภาพ คาธรรมเนียมการศึกษาถูก ใหกับเด็กในชุมชน และหมูบานใกลเคียง เพ่ือใหเด็กใน

ชุมชนมีความเจริญกาวหนาดานการศึกษา โรงเรียนปญจรักษ เปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ทำการ

สอนตั้งแตระดับชั้นกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3) ถึงระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) โดยใช

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ความจุนักเรียนที่ไดรับอนุญาต 240 คน จำนวน 6 หองเรียน  

  วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนปญจรักษ เปดเรียนเปนวันแรก มีนักเรียน 41 คน 

มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลัง จำนวน 8 หอง จัดเปนหองเรียน 6 หอง หองสมุดและ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง หองพักผูบริหาร ครู และมุมพยาบาล 1 หอง มีหองน้ำชาย-หญิงภายในอาคาร 

จำนวน 12 หอง ตอมาเรียกวา อาคาร 1 เปนอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวประนอม 

ปญจรักษ เปนผูจัดการโรงเรียนปญจรักษ และไดแตงตั้งให นายสงา ไชยมัง เปนผูอำนวยการโรงเรียนปญจรักษ 

และภาคเรียนที่ 2 มจีำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนเปน 100 คน  

  ปการศึกษา 2555 มีนักเรียน 364 คน โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  

เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 หลัง มีจำนวน 9 หองเรียน เรียกวา อาคาร 2 เปนอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  

มีหองน้ำชาย-หญิงภายในอาคาร จำนวน 10 หอง และโรงเรียนไดขออนุญาตใชอาคารเรียนและขอขยายความจุ

นักเรียน ใหรับนักเรียนไดไมเกิน 610 คน จำนวน 15 หองเรียน 

โรงเรียนสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร เพ่ือใชเปนสถานที่ 

รับประทานอาหารกลางวัน จัดประชุม อบรม และจัดกิจกรรมตาง ๆ สำหรับนักเรียน  

  ปการศึกษา 2556 มีนักเรียน 589 คน โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  

เพ่ิมข้ึนมาอีก 1 หลัง มีจำนวน 5 หองเรียน เรียกวา อาคาร 3 เปนอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา มีหองน้ำหญิงภายในอาคาร จำนวน 6 หอง 

  ปการศึกษา 2557 มีนักเรียน 649 คน โรงเรียนสรางหองเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 5 หอง ตอเติมจาก

อาคาร 3 เปนอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีหองน้ำชายภายในอาคาร จำนวน 6 หอง และ

โรงเรียนไดขออนุญาตใชอาคารเรียนและขอขยายความจุนักเรียน ใหรับนักเรียนไดไมเกิน 1,060 คน  



จำนวน 25 หองเรียน  

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 1) ขนาดกวาง 12.70 เมตร ยาว 24 เมตร อยูระหวางอาคาร 1  

และอาคาร 2 เพ่ือใชเปนลานทำกิจกรรมสำหรับนักเรียน และใชจอดรถตูรับ-สงนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 2 นางสาวประนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนปญจรักษ 

ไดลาออกจากราชการ และมาปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาที่โรงเรียนปญจรักษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

ใหมีระเบียบ มีวินัย มีคณุธรรมและวัฒนธรรมไทย ควบคูไปกับความรูและพัฒนาการทุกดาน ใหนักเรียนพรอมที่จะ

นำความรูและประสบการณที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได 

  ปการศึกษา 2558 มีนักเรียน 812 คน โรงเรียนสรางอาคารสำนักงานอำนวยการ เปนอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกวาง 14.16 เมตร ยาว 19.6 เมตร เพ่ือใชเปนหองทำงานผูบริหาร ฝายวิชาการ 

หองธุรการ หองเครื่องแตงกายนักเรียน หองประชุม หองทำครัว และหองน้ำชาย-หญิง จำนวน 3 หอง 

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 2) ตอเติมจากครั้งที่ 1 แตมีความสูงมากกวา 1.50 เมตร ขนาด 

กวาง 12.70 เมตร ยาว 24 เมตร อยูระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 เพ่ือใชเปนลานทำกิจกรรมสำหรับนักเรียน 

และใชจอดรถตูรับ-สงนักเรียน 

โรงเรียนสรางอาคารหองสมุด เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกวาง 10 เมตร  

ยาว 12 เมตร แบงพ้ืนที่ดานในเปน 3 หอง เปนหองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคน และพ้ืนที่อานหนังสือ มีหองน้ำ

ประกอบอาคาร จำนวน 1 หอง 

โรงเรียนสรางหองเรียน จำนวน 1 หอง อยูดานหลังอาคาร 1 ใชหลังคารวมกับหองประกอบ 

อาหารใหกับนักเรียน ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

  ปการศึกษา 2559 มีนักเรียน 936 คน โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  

เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 หลัง มีจำนวน 5 หองเรียน เรียกวา อาคาร 4 มีหองน้ำภายในหองเรียนทุกหอง ใชเปนหองเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เปดใชงาน เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

โรงเรียนสรางโดมหนาอาคาร 4 ขนาดคกวาง 6 เมตร ยาว 40 เมตร เพ่ือใชเปนลานทำกิจกรรม 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 3) โดยเริ่มตนมาจากประตูโรงเรียน ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 37  

เมตร ทำใหมีพ้ืนทีล่านกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น เพียงพอกับความตองการของนักเรียน โดยลานกิจกรรมเริ่มตั้งแตประตู

ทางเขาโรงเรียน ผานหนาอาคารสำนักงานอำนวยการ และในตอนเย็นเลิกเรียน ยังเปนลานจอดรถสำหรับ

ผูปกครองที่มารอรับบุตรหลานกลับบาน 

โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เพ่ิมขึ้นอีก 1 หลัง มีจำนวน 5 หองเรียน 

เรียกวา อาคาร 5 มีหองน้ำหญิงภายในอาคาร จำนวน 6 หอง ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา เปดใช เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 4) ตอเติมจากสวนที่สรางครั้งท่ี 2 โดมมีขนาดกวาง 12.70 เมตร  

ยาว 24 เมตร อยูระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 เพ่ือเพิ่มพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมใหเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน

ที่เพ่ิมมากขึ้น 

โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 หลัง จำนวน 5 หองเรียน  

เรียกวา อาคาร 6 มีหองน้ำที่ตอเติมออกมาจากหองเรียนทุกหอง ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น 



เตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล เปดใช เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

และในปการศกึษา 2559 นี้ โรงเรียนมีนโยบายไมรับยายนักเรียนเขามาเรียนในระดับชั้น 

ประถมศึกษา เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากพอสำหรับการบริหารจัดการศกึษาใหมีคุณภาพและสมดุลกับรายรับ

รายจายของโรงเรียน โรงเรียนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เดิมเทานั้น 

และรับนักเรียนใหม-รับยาย เฉพาะนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1-3  

  ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนครบ 1,000 คนเปนปแรก นั่นคือมีนักเรียน จำนวน 1,050 คน  

เปนปที่ 7 ที่โรงเรียนปญจรักษ กอตั้งมา ซึ่งโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนทีเ่นนคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  

ทำใหผูปกครอง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ สงบุตรหลานมาเขาเรียนเพ่ิมมากขึ้นทุกป และในปนี้ 

โรงเรียนปญจรักษถูกจัดขนาดโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญ (จำนวนนักเรียน 601-1,500 คน) ตามการจัดขนาด

ของโรงเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาลและประถมศึกษา) 

โรงเรียนสรางหองเรียน จำนวน 3 หองเรียน ตอเติมจากอาคาร 5 ใชเปนหองเรียนสำหรับ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษา เปดใช เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

โรงเรียนไดขออนุญาตใชอาคารเรียนและขอขยายความจุนักเรียน ใหรับนักเรียนไดไมเกิน  

1,510 คน จำนวน 35 หองเรียน 

โรงเรียนสรางหองประชุม ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 21 เมตร ใชเปนหองประชุมสำหรับนักเรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปดใช เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 5) ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 20 เมตร บริเวณหนาโรงจอดรถ เปดใช  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

โรงเรียนสรางโดม (ครั้งที่ 6) ขนาดกวาง 12.8 เมตร ยาว 26 เมตร บริเวณหนาโรงอาหารและ 

อาคารหองสมุด เปดใช เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 การสรางโดม เพ่ือใชเปนลานทำกิจกรรมสำหรับนักเรียน  

เสร็จสมบูรณเต็มพื้นที่ ตั้งแตประตูทางเขา ไปถึงอาคาร 3 ใชการกอสราง จำนวน 6 ครั้ง ในเวลา 4 ป ตาม

งบประมาณท่ีโรงเรียนมีอยางจำกัด โดมที่สรางมีความยาวทั้งสิ้น 155 เมตร  

โรงเรียนสรางหองพักครู จำนวน 1 หอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ใชเปนหองพักคร ู

ผูสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เปดใช เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

โรงเรียนตอเติมอาคารเอนกประสงค ที่สรางเม่ือปการศึกษา 2555 ใหเปนโรงอาหาร ขนาด  

กวาง 18 เมตร ยาว 35 เมตร เปนโรงอาหารที่เสร็จสมบูรณ ใชเปนสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และยังสามารถใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ได เปดใช เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  

  ปการศึกษา 2561 มีนักเรียน 1,101 คน เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน และการกำหนด 

อาณาเขตบริเวณโรงเรียนใหชัดเจน มีความเปนสวนตัวในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงไดกอสรางรั้ว

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบทุกดานของโรงเรียน มีความยาว 600 เมตร สูง 1.80 เมตร และสรางหองพักครู 2 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 9 เมตร โดยตอเติมจากอาคาร 5 สวนที่ 2 ใชเปนหองพักครูผูสอนนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา เปดใช เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  ปการศึกษา 2562 มีนักเรียน 1,115 คน โรงเรียนสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 

เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 หลัง จำนวน 3 หองเรียน เรียกวา อาคาร 7 ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียนระดับชัน้ 

ประถมศึกษา เปดใช เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปลายภาคเรียนที่ 2 เกิดสถานการณ การระบาดของโรค 



ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ ซึ่งทุกคนตองสวมหนากาก ลางมือ วัดอุณหภูมิ  

เวนระยะหาง ทางรัฐบาลจึงไดประกาศใหปดภาคเรียนกอนกำหนด คือ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  

  ปการศึกษา 2563 มีครู จำนวน 61 คน ผูบริหาร จำนวน 2 คน มีนักเรียน 1,096 คน โรงเรียน

สรางหองเรียนเพ่ิมอีก 2 หอง ตอเติมจากหองเรียนเดิมของอาคาร 7 ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา เปดใช เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ปการศึกษานี้ เปดเรียนภาคเรียนที่ 1 ลาชากวาที่กำหนด จากปกติวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนใหเปดเรียนในวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจาก

เกิดสถานการณ การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศจำนวนมาก ซึ่งไม

ปลอดภัยกับครูและนักเรียน และใหปดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนสรางหองเรียน 4 หอง ตอเติมจากอาคาร 5 สวนท่ี 2 ใชเปนหองเรียนสำหรับนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษา เปดใช เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสรางโดม หนาอาคาร 3 เชื่อมไปยังอาคาร 5 ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 40 เมตร  

สูง 6 เมตร โดยมุงหลังคาครอบหองเรียนอาคาร 3 ไป 4 หองเรียน เปนหลังคา 2 ชั้น ไดลานสำหรับทำกิจกรรม

เพ่ิมขึ้นแลวยังชวยลดอุณหภูมิภายในหองเรียนไดอีกดวย และไดปรับปรุงสวนหนาสนามเด็กเลน 1 สวนหนาอาคาร

สำนักงานอำนวยการ ปายหนาโรงเรียน กระถางตนไมหนาอาคาร 1 และหนาอาคาร 2 ใหเปนสวนที่สวยงาม 

ประทับใจแกผูมาเยือน เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับเรื่องพืช และเปนสถานท่ีพักผอนใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และ

ผูปกครอง เปดใช วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

  ปการศึกษา 2564 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 61 คน ผูบริหาร จำนวน 1 คน  

มีนักเรียน 1,117 คน ปการศึกษานี้ ยังเปนปทีย่ังมีสถานการณ การแพรระบาดหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ภายในประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศเลื่อนการเปดเรียน ภาคเรียนที่ 1  

จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนเปดเรียนในวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และเลื่อนเปดเรียน

อีกครั้ง เปนวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  

โรงเรียนปรับปรุงอาคาร 5 สวนที่ 1 จำนวน 5 หองเรียน โดยการมุงหลังคาเพ่ิมขึ้นอีก 1 ชั้น  

ทำเปนอาคารเรียนที่มีหลังคา 2 ชั้น เพ่ือชวยลดอุณหภูมิภายในหองเรียน พ้ืนที่ที่มุงหลังคาเพ่ิมเติม ขนาด 

กวาง 9 เมตร ยาว 39 เมตร สูงจากหลังคาเดิม 1.50 เมตร งบประมาณ 193,000 บาท เสร็จเรียบรอย วันที่ 3 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  โรงเรียนปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนใหม แกไขปญหาน้ำทวมลานโดม และทวมขังใน

บางจุดภายในโรงเรียน กออิฐฉาบปูน วางทอซีเมนต ทำเสนทางใหน้ำระบายไดสะดวก โดยรอบบรเิวณโรงเรียน

งบประมาณ 100,000 บาท 

  โรงเรียนจัดทำกันสาดดานหนาอาคาร 52 และเทพื้นขยายระเบียง ทำทางเดินใหกับนักเรียน 

สะดวกในการเดินทาง งบประเมาณ 80,000 บาท และไดทำสัญญาเชาที่ดิน 1 งาน ทำเปนที่จอดรถตูรถรวม

บริการ ในราคา 20,000 บาท สัญญาเชา 5 ป และกอสรางเปนที่จอดรถตูรวมบริการ ถมดินปรับพ้ืน ออกแบบเปน

โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีท เทพ้ืนปูน งบประมาณ 320,000 บาท และจัดสรางแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมสำหรับ

นักเรียน คือ สวนผนัง/เรือนเพาะชำ ดานขางอาคารสำนักงานและดานหลังอาคาร 1 งบประมาณ 40,000 บาท 

 

 



 

      ผูอำนวยการโรงเรียนปญจรักษจากอดีตถึงปจจุบนั 

  นายสงา  ไชยมัง    (2554 - 2557) 

  ดร. สงา ไชยมัง    (2558 - 2563) 

  นางสาวประนอม ปญจรักษ  (2564 - ปจจุบัน) 
 

2. อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ 
 โรงเรียนปญจรักษ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบ ดังนี้ 

 1) อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 7 หลัง  

    หองเรียน จำนวน 48 หอง หองประกอบ จำนวน 7 หอง หองพักครู จำนวน 1 หอง 

  - อาคาร 1 หองเรียนขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 8 หอง 

  - อาคาร 2 หองเรียนขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 9 หอง 

  - อาคาร 3 หองเรียนขนาด 6 เมตร  7 เมตร  จำนวน 5 หอง 

   หองเรียนขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 3 หอง 

   หองประกอบขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 2 หอง 

  - อาคาร 4 หองเรียนขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 5 หอง 

  - อาคาร 5 หองเรียนขนาด 7 เมตร  7 เมตร  จำนวน 5 หอง 

       หองเรียนขนาด 6 เมตร  7 เมตร  จำนวน 3 หอง 

   หองประกอบขนาด 6 เมตร  8 เมตร  จำนวน 4 หอง 

   หองประกอบขนาด 6 เมตร  21 เมตร  จำนวน 1 หอง 

   หองพักครูขนาด 6 เมตร  9 เมตร  จำนวน 1 หอง 

  - อาคาร 6 หองเรียนขนาด 5.40 เมตร  5.60 เมตร จำนวน 5 หอง 

  - อาคาร 7 หองเรียนขนาด 6 เมตร  7 เมตร  จำนวน 5 หอง 

2) อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง หองเรียน จำนวน 1 หอง หองพักครู จำนวน 1 หอง 

 - อาคารสำนักงานอำนวยการ ขนาด 14.16 เมตร  19.60 เมตร  

 - อาคารหองสมุด ขนาด 10 เมตร  12 เมตร  

 - โรงอาหาร ขนาด 18 เมตร  35 เมตร  

   หองเรียนขนาด 6 เมตร  7 เมตร  จำนวน 1 หอง 

   หองพักครูขนาด 4 เมตร  6 เมตร  จำนวน 1 หอง 

 3) หองน้ำ    จำนวน 54 หอง 

 4) ลานเอนกประสงค   จำนวน 4 แหง 

 5) สนามเด็กเลน    จำนวน 2 สนาม 

 6) สวนสวย    จำนวน 5 แหง 

 7) โรงจอดรถ    จำนวน 1 แหง 

 8) บานพักครู 5 หลัง หองขนาด 4 เมตร  6 เมตร   จำนวน 21 หอง 




