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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัด

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่มุงพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการติดตาม   ตรวจ

สอบ   ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

      ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งแยกผลการประเมิน

ตามรายมาตรฐาน มีผลดังน้ี มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยู

ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม แสดงใหเห็นวาโรงเรียนเฟองฟาวิทยา สามารถพัฒนาเด็ก   ใหมีพัฒนาการดานรางกาย   ดานอารมณ ดานสังคม   และ

ดานสติปญญา ใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด   มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร   และมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม

เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบ   ประกอบกับโรงเรียนสามารถดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว   รวมทั้ง สามารถ

บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ   มีการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง   มีการนําระบบ

บริหารคุณภาพหรือระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชในทุกระบบงาน เนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสามารถจัด

ประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ   โดยจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ไดรับประสบการณตรง พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม อยูในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม ซึ่งแยกผลการ

ประเมินตามรายมาตรฐาน มีผลดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม แสดงใหเห็นวาโรงเรียนเฟองฟาวิทยา สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมี

กระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพที่ชัดเจน   ประกอบกับโรงเรียนสามารถดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว   รวมทั้ง

สามารถบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง สงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน   สามารถพัฒนางานวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูใหเปนครูมือาชีพ   จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

สงเสริมใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ   อีกทั้งยังสงเสริมใหครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จัด

กิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู   และตัวชีัวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย จัด

กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน   และการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active   Learning) เนนใหผูเรียนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง   สามารถ

นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เฟองฟาวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1113100052

ที่อยู (Address) : 12/1 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : คลอง 7 ถนน (Street) : ลําลูกกา - ธัญบุรี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บึงคําพรอย เขต/อําเภอ (District) : ลําลูกกา

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12150
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โทรศัพท (Tel.) : 02-191-0515 โทรสาร (Fax.) : 02-191-0516

อีเมล (E-mail) : fahyai001@gmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : www.facebook.com/ffwth

ระดับที่เปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี  6  ปการศึกษา  2559 - 2563

2. แผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2563

3. รายละเอียดกิจกรรม  ปการศึกษา  2563

4. แฟมงาน / โครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2563

5. แบบสรุปการประเมินโครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2563

6. รางวัล / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  ปการศึกษา  2562 - 2563

7. แฟมสะสมงานของนักเรียน  ปการศึกษา  2563

8. แฟมสะสมงานของครู  ปการศึกษา  2563

9. หลักสูตรสถานศึกษา  

10. แผนการจัดประสบการณ

11. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา

12. เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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13. คูมือมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

14. สารสนเทศของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี  6  ปการศึกษา  2559 - 2563

2.  วิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียนดวย  SWOT  ANALYSIS 

3.  ศึกษานโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

4.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่ 7 ปการศึกษา  2564 - 2567

5.  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

6.  พัฒนามาตรฐานดวยวงจรคุณภาพ  Deming  Cycle (PDCA)

7.  พัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จนเกิดเปนชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

     โรงเรียน (Professional  Learning  Community : PLC)

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การคัดกรองและพัฒนาเด็กสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะในการดูแลเด็กที่มีปญหาดานพัฒนาการและพฤติกรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การนิเทศการสอนของครู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงาม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การเขียนแผนการจัดประสบการณแบบผังใยแมงมุม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสอนแบบโครงการ (Project Approach)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย (แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน : Project

Approach)

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (นําเสนอครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย)

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

่ ้
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เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

่
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1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี  6  ปการศึกษา  2559 - 2563

2. แผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2563

3. รายละเอียดกิจกรรม  ปการศึกษา  2563

4. แฟมงาน / โครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2563

5. แบบสรุปการประเมินโครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2563

6. รางวัล / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  ปการศึกษา  2562 - 2563

7. แฟมสะสมงานของนักเรียน  ปการศึกษา  2563

8. แฟมสะสมงานของครู  ปการศึกษา  2563

9. หลักสูตรสถานศึกษา

10. แผนการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  

11. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

12. รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

13. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2563

14. เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

15. คูมือมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16. สารสนเทศของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี  6  ปการศึกษา  2559 - 2563

2.  วิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียนดวย  SWOT  ANALYSIS 

3.  ศึกษานโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

4.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่ 7 ปการศึกษา  2564 - 2567

5.  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

6.  พัฒนามาตรฐานดวยวงจรคุณภาพ  Deming  Cycle (PDCA)

7.  พัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จนเกิดเปนชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

     โรงเรียน (Professional  Learning  Community : PLC)

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การนิเทศการสอนของครู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงาม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสอนแบบโครงงาน (Project Method)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี "
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นายประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1113100052

ที่อยู (Address) : 12/1 4 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : คลอง 7 ถนน (Street) : ลําลูกกา - ธัญบุรี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บึงคําพรอย เขต/อําเภอ (District) : ลําลูกกา

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12150

โทรศัพท (Tel.) : 02-191-0515 โทรสาร (Fax.) : 02-191-0516

อีเมล (E-mail) : fahyai001@gmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : www.facebook.com/ffwth

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

นักเรียนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  ลํ้าปญญา  รักษาความเปนไทย

     1.  นักเรียนดี  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเปนผูมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี

     2.  มีวินัย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือขอตกลงของหองเรียน  โรงเรียน  สังคม  ชุมชน  และ

ประเทศชาติอยางถูกตอง

     3.  ใฝคุณธรรม  หมายถึง  การพยายามหรือแสวงหาที่จะประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม

     4.  ล้ําปญญา  หมายถึง  การมีความรูความสามารถในการเรียนรู  และแสวงความรูสูการปฏิบัติจริงไดโดยการคิดเปนทําเปน  แกปญหาเปน 

มีการวิเคราะห  คิดสังเคราะหอยางมีเหตุมีผล

     5.  รักษาความเปนไทย  หมายถึง  การดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ใหนักเรียนมีความรัก  และ

ภูมิใจในความเปนไทย

วิสัยทัศน

โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  มุงสงเสริมพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควบคูกับการพัฒนาความเปนคนดี  ความเปนไทย  ความเปนสากล 

ครูมีความเปนมืออาชีพ  จัดสภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน  

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย

2. ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

3. จัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนไทย

4. จัดกิจกรรมเพื่อนํานักเรียนสูความเปนสากล

5. พัฒนาและสงเสริมครูใหมีความเปนมืออาชีพ

6. ดําเนินงานจัดสภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

7. สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน  ตามหลัก  “  บวร  ” 

เปาหมาย

1. นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2. นักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

3. นักเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนไทย   

4. นักเรียนมีความรูความสามารถพรอมเขาสูความเปนสากล         

5. ครูมีจรรยาบรรณและมีความเปนมืออาชีพ

6. สภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ

7. โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน        

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

เปาหมายที่  1  นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

     1.  สงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     2.  สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     3.  จัดการเรียนการสอนบานวิทยาศาสตรนอย   ระดับการศึกษาปฐมวัย

้ ้
Page 11 of 73



     4.  พัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                     

     5.  พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร

     6.  จัดกิจกรรมนักบินนอย

     7.  รูรักถิ่นเกิด  เปดประวัติศาสตรชาติไทย

     8.  พัฒนาสมองดวย  Brain  Gym 

     9.  สงเสริมศักยภาพดานศิลปะสูความเปนเลิศทางวิชาการ

     10.  จัดตลาดนัดโรงเรียน

     11.  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมายที่  2  นักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

     1.  ฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก

     2.  อนุรักษพลังงานสานสัมพันธสิ่งแวดลอม

     3.  สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด

     4.  จัดสภานักเรียน

     5.  รวมพลังสรางเสริมสุขภาพ

เปาหมายที่  3  นักเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนไทย   

     1.  รูรักถิ่นเกิด  เปดประวัติศาสตรชาติไทย

     2.  สืบสานวัฒนธรรมนําชาติเจริญ

เปาหมายที่  4  นักเรียนมีความรูความสามารถพรอมเขาสูความเปนสากล                   

     1.  พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2.  ติดตั้งเคร่ืองรับโทรทัศน  LED  เพื่อการศึกษาประจําหอง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมายที่  5  ครูมีจรรยาบรรณและมีความเปนมืออาชีพ

     1.  พัฒนาครูเพ่ือความเปนมืออาชีพ

     2.  พัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคส่ือการเรียนรู  ...  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมายที่  6  สภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ

     1.  อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

     2.  พัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่

เปาหมายที่  7  โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน              

     1.  จัดทําวารสารเพื่อเสนอผลงานของโรงเรียน 

     2.  สานสายใยจากใจโรงเรียนสูชุมชน

เอกลักษณ

สถานที่รมร่ืน  :  สะอาด  เรียบรอย  สวยงาม  

อัตลักษณ

นักเรียนดี  :  มีมารยาทงาม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 7 11 - - 18

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 28 43 - - 71

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 61 49 - - 110

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 53 48 - - 101

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 149 151 - - 300

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 37 40 - - 77

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 50 50 - - 100

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 63 68 - - 131

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 44 51 - - 95

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 50 54 - - 104

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 67 58 - - 125

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 311 321 - - 632

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 31 หองเรียน EP - 460 472 - - 932
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาง สุพัตรา เสนีวงศ ณ อยุธยา

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

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย ประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาง พัชรินทร พึ่งสุข

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ขวัญศิริ เสนีวงศ ณ อยุธยา

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - 1 - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 11 2 - - 13

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 22 10 - - 32

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 33 13 - - 46

บุคลากรทางการศึกษา

- ผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 - 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ 27 2 - - - 29

รวม 28 2 0 - - 30
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวมทั้งส้ิน 28 35 13 - - 76

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 18 1 18:1 18:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 282 13 22:1 24:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 18 632 32 20:1 36:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 8 6 - - 14

ภาษาไทย - - 4 2 6

คณิตศาสตร - - 5 1 6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 1 5

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 1 3

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 4

ศิลปะ - - 1 1 2

การงานอาชีพ - - 1 - 1

ภาษาตางประเทศ - - 5 - 5

รวม 8 6 26 6 46

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 32 32

- เนตรนารี 32 32

- ยุวกาชาด - -
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 32 32

กิจกรรมแนะแนว 32 32

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 32 32

รวม 160 160
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 16 15 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 16 14 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 32 29 3

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขารับ การ

อบรม

ปที่

อบรม

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟนฟูศีลธรรมโลก จัดโดย ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย
46 2563
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามวัย 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น 3. ครูมีความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

ผลสําเร็จ

97.00 : 1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ชวยเสริมสรางใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 2. ครูมีความรู

ความเขาใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจัดการเรียนรูในการพัฒนานักเรียนไดเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูนําความรูเก่ียวกับคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัยไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีความรูดาน

คณิตศาสตรไดตามวัย และเรียนรูอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

91.20 : 1. ครูมีความรูความเขาใจในการสอนคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย 2. นักเรียนมีความพรอมทางคณิตศาสตร อันเปนพื้นฐานการ

เรียนรูคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
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ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูนําวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนรูจักใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 3. นักเรียนมีใจรักใน

วิชาวิทยาศาสตร

ผลสําเร็จ

98.40 : 1. ครูสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีนิสัยรักวิทยาศาสตร และ

มีการพัฒนาดานกระบวนการคิด 3. นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผล

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการ 2 สถาบันรวมใจ เพ่ือวัยเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการพัฒนา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

97.40 : 1. คัดกรองเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ 2. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานคอมพิวเตอร

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาการวาดรูปโดยใชโปรแกรม Paint

ผลสําเร็จ

97.00 : 1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร 2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการวาดภาพโดยใชโปรแกรม Paint
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 2

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

1. โครงการฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

84.60 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการอนุรักษพลังงานสานสัมพันธสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

ผลสําเร็จ

88.60 : 1. นักเรียนเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม รูจักวิธีการประหยัดพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

่ ้
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ผูเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ผูเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการสภานักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดใชสิทธิ์ในความเปนประชาธิปไตยของตนเองอยางถูกตองและโปรงใส

ผลสําเร็จ

87.40 : นักเรียนไดใชสิทธิ์ในความเปนประชาธิปไตยของตนเองอยางถูกตองและโปรงใส

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. โครงการรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สมบูรณไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ผลสําเร็จ

92.60 : 1. นักเรียนเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สมบูรณไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 2. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ

สม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือก รูเทาทัน และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพดสะดวกและรวดเร็ว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

่ ่
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

นักเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนไทย

โครงการ

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมนําชาติเจริญ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนเห็นคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนเห็นคุณคาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 2. นักเรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไดอยางถูกตอง

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4

นักเรียนมีความรูความสามารถพรอมเขาสูความเปนสากล

โครงการ

1. โครงการติดตั้งเคร่ืองรับโทรทัศน LED เพื่อการศึกษาประจําหอง

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

91.80 : นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5

ครูมีจรรยาบรรณและมีความเปนมืออาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูเพ่ือความเปนมืออาชีพ

คาเปาหมาย
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100.00 : ครูทุกคนมืความเปนมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนมืความเปนมืออาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. พัฒนาครูเพื่อสรางสรรคสื่อการเรียนรู...เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ครูผลิต คิดคนส่ือการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

96.00 : ครูผลิต คิดคนส่ือการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 6

สภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ

โครงการ

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช " สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน "

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ผลสําเร็จ

86.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีสถานที่รมรื่น สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีสถานที่รมรื่น สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 7

โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน

โครงการ

1. โครงการจัดทําวารสารเพื่อเสนอผลงานของโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองและชุมชนไดรับจดหมายขาว ขาว ขาว และวารสารเฟองฟาปฏิพัทธ ทําใหเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ

82.60 : ผูปกครองและชุมชนไดรับจดหมายขาว ขาว ขาว และวารสารเฟองฟาปฏิพัทธ ทําใหเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสานสายใยจากใจโรงเรียนสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับโรงเรียน

ผลสําเร็จ

80.20 : ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

คาเปาหมาย

80.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)
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สามารถนําความรูทีไดรับไปใชในการดําเนินงานภายในโรงเรียนไดมีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

สามารถนําความรูทีไดรับไปใชในการดําเนินงานภายในโรงเรียนไดมีประสิทธิิภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

โครงการ

1. โครงการคลินิกภาษาการอานและเขียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ " อานออก เขียนได " ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. นักเรียนมีทักษะดานการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับดีเยี่ยม 2. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะการอานออก

และเขียนไดในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนตองมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรสูงขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรผานเกณฑท่ีกําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการนักบินนอย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนสามารถประดิษฐ คิดคน พัฒนาความคิดสรางสรรคและการออกแบบเครื่องบินกระดาษพับในรูปแบบตาง ๆ

ผลสําเร็จ

86.60 : 1. นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและการออกแบบเครื่องบินกระดาษพับได 2. นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการประดิษฐ

คิดคน เครื่องบินกระดาษพับรูปแบบตาง ๆ ได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรมากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้น 2. นักเรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดานเทคโนโลยี
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คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. โครงการรูรักถิ่นเกิด เปดประวัติศาสตรชาติไทย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรของชาติไทย

ผลสําเร็จ

91.20 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรของชาติไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการพัฒนาสมองดวย Brain Gym

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีการพัฒนาสมองซีกซาย - ขวา และสมาธิที่ดี

ผลสําเร็จ

89.80 : นักเรียนมีการพัฒนาสมองซีกซาย - ขวา และสมาธิที่ดี

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สช.

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสูความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมทักษะมีพัฒนาการดานศิลปะที่สูงขึ้น และสรางผลงานเชิงประจักษทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

87.00 : นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมทักษะมีพัฒนาการดานศิลปะที่สูงขึ้น และสรางผลงานเชิงประจักษทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

9. โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนางานอาชีพ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนางานอาชีพ

ผลสําเร็จ

89.00 : นักเรียนไดรับการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนางานอาชีพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

10. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได
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ผลสําเร็จ

80.20 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

11. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช " สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน "

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ผลสําเร็จ

86.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

12. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความพรอมตอการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผล

สัมฤทธ์ิจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น

ผลสําเร็จ

87.60 : 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความพรอมตอการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผล

สัมฤทธ์ิจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 3 กลุมสาระการเรียนรู

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

1. โครงการฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

84.60 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการอนุรักษพลังงานสานสัมพันธสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

ผลสําเร็จ

88.60 : นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม

3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

คาเปาหมาย

100.00 : 1. นักเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด
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ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนหางไกลยาเสพติด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสภานักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดใชสิทธิ์ในความเปนประชาธิปไตยของตนเองอยางถูกตองและโปรงใส

ผลสําเร็จ

87.40 : นักเรียนไดใชสิทธิ์ในความเปนประชาธิปไตยของตนเองอยางถูกตองและโปรงใส

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. โครงการรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สมบูรณไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 2. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ

สม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือก รูเทาทัน และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดสะดวกและรวดเร็ว

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สมบูรณไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 2. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือก รูเทาทัน และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดสะดวกและรวดเร็ว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

่
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ยุทธศาสตรที่ 3

นักเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนไทย

โครงการ

1. โครงการรูรักถิ่นเกิด เปดประวัติศาสตรชาติไทย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรของชาติไทย

ผลสําเร็จ

91.20 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรของชาติไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมนําชาติเจริญ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนเห็นคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยได

ผลสําเร็จ

89.20 : นักเรียนเห็นคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4

นักเรียนมีความรูความสามารถพรอมเขาสูความเปนสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได
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ผลสําเร็จ

80.20 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. โครงการติดตั้งเคร่ืองรับโทรทัศน LED เพื่อการศึกษาประจําหอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

91.80 : นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5

ครูมีจรรยาบรรณและมีความเปนมืออาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูเพ่ือความเปนมืออาชีพ

คาเปาหมาย

80.00 : ครูทุกคนมีความเปนมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

94.80 : ครูทุกคนมีความเปนมืออาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
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กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการพัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคส่ือการเรียนรู...เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ครูผลิต คิดคนส่ือการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

96.00 : ครูผลิต คิดคนส่ือการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 6

สภาพแวดลอมและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ

โครงการ

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช " สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน "

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ผลสําเร็จ

86.00 : นักเรียนไดรูจักช่ือ ลักษณะ และประโยชนของพรรณไมในโรงเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีสถานที่ที่รมร่ืน สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีสถานที่ที่รมร่ืน สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

่ ่
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 7

โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน

โครงการ

1. โครงการจัดทําวารสารเพื่อเสนอผลงานของโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองและชุมชมไดรับจดหมายขาว ขาว ขาว และวารสารเฟองฟาปฏิพัทธ ทําใหเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ

82.60 : ผูปกครองและชุมชมไดรับจดหมายขาว ขาว ขาว และวารสารเฟองฟาปฏิพัทธ ทําใหเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสานสายใยจากใจโรงเรียนสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครอง และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับโรงเรียน

ผลสําเร็จ

80.00 : ผูปกครอง และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

คาเปาหมาย

80.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW-MIS) สามารถ

นําความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินงานภายในโรงเรียนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW-MIS) สามารถ

นําความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินงานภายในโรงเรียนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

้
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 282 276 97.87 3 1.06 3 1.06

2. ดานอารมณ-จิตใจ 282 281 99.65 1 0.35 - -

3. ดานสังคม 282 281 99.65 1 0.35 - -

4. ดานสติปญญา 282 279 98.94 1 0.35 2 0.71

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 100 29.99 49.25 43.62 38.95 -4.67 -10.71 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 100 38.78 44.77 40.23 43.50 +3.27 8.13 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 100 56.20 69.72 63.07 67.50 +4.43 7.02 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
100 43.55 63.21 61.44 71.55 +10.11 16.46 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 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

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 77 71 92.21 100 89 89.00 131 120 91.60 95 84 88.42 104 97 93.27 125 120 96.00

คณิตศาสตร 77 75 97.40 100 81 81.00 131 118 90.08 95 87 91.58 104 97 93.27 125 112 89.60

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

77 77 100.00 100 99 99.00 131 108 82.44 95 81 85.26 104 97 93.27 125 120 96.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

77 75 97.40 100 100 100.00 131 122 93.13 95 95 100.00 104 102 98.08 125 119 95.20

ประวัติศาสตร 77 77 100.00 100 99 99.00 131 119 90.84 95 92 96.84 104 92 88.46 125 110 88.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
77 77 100.00 100 100 100.00 131 131 100.00 95 95 100.00 104 104 100.00 125 125 100.00

ศิลปะ 77 77 100.00 100 100 100.00 131 131 100.00 95 95 100.00 104 104 100.00 125 125 100.00

การงานอาชีพ 77 77 100.00 100 100 100.00 131 131 100.00 95 95 100.00 104 104 100.00 125 124 99.20

ภาษาตาง

ประเทศ
77 77 100.00 100 73 73.00 131 80 61.07 95 69 72.63 104 83 79.81 125 93 74.40
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 131

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 64.44 54.96 - -54.96 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 55.68 53.46 - -53.46 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 56.90 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จึงไมไดเขารับการ

ประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 77

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 77 71.86 71.18 77.51 75.91 -1.60 -2.06 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 77 74.14 68.95 68.21 78.47 +10.26 15.04 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ 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 A1 B1 B2 C1 C2

ป.1 77 - - - - - - - - -

ป.2 100 - - - - - - - - -

ป.3 131 - - - - - - - - -

ป.4 95 - - - - - - - - -

ป.5 104 - - - - - - - - -

ป.6 125 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การคัดกรองและพัฒนาเด็กสําหรับกลุม

เปาหมายเฉพาะในการดูแลเด็กที่มีปญหา

ดานพัฒนาการและพฤติกรรม

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การนิเทศการสอนของครู ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด

เรียบรอย รมรื่น สวยงาม
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การเขียนแผนการจัดประสบการณแบบผัง

ใยแมงมุม
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การสอนแบบโครงการ (Project

Approach)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action

Research)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การนิเทศการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด

เรียบรอย รมรื่น สวยงาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ

(Backward Design)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

การสอนแบบโครงงาน (Project

Method)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action

Research)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การคัดเลือกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม การประกวดและคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปทุมธานี
2562
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานศึกษาธิการ ภาค ๒ 2562

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หองเรียนปกติ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันกายบริหาร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2562

การนําเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ป "บานนักวิทยาศาสตร

นอยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" (ชื่อผลงาน ขยะราย ทําลายโลกสวย)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทย
2562

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด โครงการตอบปญหาธรรมะ

"ทางกาวหนา" คร้ังที่ 38 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
2562

รางวัลโรงเรียนตนแบบ โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟู

ศีลธรรมโลก "โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี"

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยการเผยแพรพระพุทธศาสนา

ประจําจังหวัดปทุมธานี และ

องคกรภาคีเคร

2562

รางวัลชนะเลิศ การเจริญพระพุทธมนตบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับจังหวัด

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
2562

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่

1 - 3
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2562

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งท่ี 18 ประเภทแมนยํา

ระดับประถมศึกษา (ทีม FFW ROCKET TWO)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ (อพวช.)
2562

การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (National Test : NT) วิชา

คณิตศาสตร เต็ม 100 คะแนน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปทุมธานี
2563

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National

Educational Test : O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100

คะแนน

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปทุมธานี
2563

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร

ระดับประถมศึกษา
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
2563

รางวัล “ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” (Private School

Administrators and Teachers of the Year 2020) ประเภท “ผูบริหาร

โรงเรียนเอกชนดีเดน”

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษา สถานศึกษาเอกชน

ปทุมธานี

2563
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัล “ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” (Private School

Administrators and Teachers of the Year 2020) ประเภท “ครูโรงเรียน

เอกชนดีเดน”

ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษา สถานศึกษาเอกชน

ปทุมธานี

2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี ดี ดี - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 282

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 276 97.87
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 266

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 278

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 281

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 280

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 281 99.65
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 282

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 278

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 282

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 282

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 281

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 282

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 282

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 282

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 282

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 281 99.65
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 279
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 282

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 281

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 281

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 282

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 281

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 279 98.94
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 280

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 278

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 279

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 279

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 278

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 281

สรุปผลการประเมิน 99.02
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  1 

          โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถพัฒนาเด็ก  ใหมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม  และสติปญญา ใหบรรลุตามเปาหมายตามที่

สถานศึกษากําหนด   มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร  และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบ  และ

ตอเน่ืองเนนการมีสวนรวมของผูปกครอง โดยใชกระบวนการพัฒนาเด็กตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ   PDCA     การจัดประสบการณที่เนนเด็ก

เปนสําคัญ  และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไดแก   งาน  โครงการ  กิจกรรม  ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ดังนี้

          การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดวางแผนการดําเนินงาน  โดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก  ดานรางกาย 

ดานอารมณจิตใจ   ดานสังคม   และดานสติปญญารายบุคคลอยูในระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป   และโดยภาพรวมกําหนดเปาหมายไวที่ เด็กรอยละ 80

พัฒนาการแตละดานในระดับ 4 (ดีมาก) ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายเปนไปตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา นอกจากนี้ในการจัดประสบการณ

ครูไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลตามศักยภาพของเด็กละคนเชนกัน ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ ครบถวน พรอมทั้งระบุ

่ ่ ่
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หนวยการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดประสบการณใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการตามจุดเนนหรือตามเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งสงผลใหเกิด

พัฒนาการที่สมดุลทั้ง  4  ดาน

       การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน  (Do) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดปฏิบัติตามแผนงาน  ไดแก งานพัฒนากระบวนการเรียนรู  งานวัดผล  ประเมิน

ผล  และเทียบโอนผลการเรียน  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเด็กเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ  รวมถึงจัดทําโครงการตาง  ๆ  ที่สง

เสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมทานพอดี  เพื่อใหเด็กได

รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย พรอมทั้งมีการควบคุมดูแลใหเด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ

นอกจากนี้ยังมีการชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง ภาคเรียนละ 3 ครั้ง มีกฎกติกาขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัยหลีกเลี่ยงจากอันตราย   มีการจัด

กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพดานรางกาย ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายที่ดี เด็กไดเรียนรูการเคลื่อนไหวตาง ๆ  ได

เลนและอออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  เชน กิจกรรมวายน้ํา  กิจกรรมพละบก  รวมถึงไดรับความรวมมือจาก    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลบึงคําพรอย โรงพยาบาลราชบูรณะ ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน   นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมเด็กดานสังคม   ดวยการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม   เพื่อใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได   เปนสมาชิกที่ดีของสังคม   มีวินัยในตนเอง   มีสัมมาคารวะ

กับผูใหญ   มีมารยาทที่ดี   ยิ้มใสไหวสวย   ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได   รูจักชวยเหลือแบงปนเพื่อนในหองเรียนทํางานรวมกับ

เพ่ือน ๆ  ไดโดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู  รูจักเก็บของเลนสิ่งของเครื่องใชของตน  และของสวนรวม ปลูกฝงใหเด็กรูจัก

ประเพณีวัฒนธรรมดวยกิจกรรมตกบาตรขาวสารอาหารแหง   การแตงกายผาไทยในวันศุกร   รูจักทดแทนบุญคุณพอแม   ครู   โดยจัดทําสมุดบันทึก

เด็กดี V-Star กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ/จิตใจ   โรงเรียนปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต   ไมเอา

ส่ิงของของผูอ่ืนมาเปนตน   มีความมั่นใจ   กลาพูด   กลาแสดงออก   ยิ้มแยมแจมใส   มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ   ดนตรีสากล   เพื่อสราง

จินตนาการและมีอารมณผองใส   ใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน   มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนทั้งในและนอกหองเรียน การจัดบรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรู   ใชส่ือ   และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   โดยครูจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวัย   มีอากาศถายเทสะดวก   ปลอดภัย   หองเรียน

สะอาด  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  จัดทําปายนิเทศโดยเด็กมีสวนรวม  ครูจัดมุมประสบการณ  เชน  มุมเครื่องเลนสัมผัส  มุมศิลปะ  มุมหนังสือ  มุม

บทบาทสมมติ   มุมธรรมชาติ   มุมไมบล็อก   มุมเกมการศึกษา   ทางโรงเรียนยังมีการจัดทําแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศเปน

ธรรมชาติ   เชน   ลานชอลก   สําหรับพัฒนาการทางดานศิลปะสรางสรรค   ลานไทร   เครื่องเลนปนปาย   บอทราย   โดยครูไดดําเนินการจัด

ประสบการณ   การเรียนการสอนตามแผนกาประสบการณการเรียนรู   และมีการจัดกิจกรรมรองเลนเตนอานใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพของ

ตน  โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  โดยสงเสริมใหเด็กสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูได  โดยการเขา

รวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย     และจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย   ประเทศไทย   เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติการ

ทดลอง   การสังเกต มีความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา โครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย   โครงการสง

เสริมทักษะทางคณิตสาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานคอมพิวเตอร   กิจกรรมพัฒนาการสอนโดยใช   Project 

Approach   เพ่ือการเรียนรูโดยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ   รอบตัว   กลาซักถาม เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง กิจกรรมการสอน

ภาษา  Learning Space  เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานภาษา   อีกทั้งยังจัดมุมหนังสือเพื่อสรางนิสัยรักการอานสงเสริมใหเด็กอาน  มีหองสมุดสําหรับ

เด็กปฐมวัย   ใหเด็ก ๆ และผูปกครองยืมหนังสือกลับไปอานที่บาน   จัดทําสมุดบันทึกรักการอาน   มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ   โดยการวาด

ภาพระบายสี   การตัดฉีก ตัดปะ สงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็ก ได

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกเรียนรูนอกสถาน สถานการณจริง   นอกจากนี้ไดจัดโครงการ   2   สถาบันรวมใจ   เพื่อวัยเรียน   เพื่อคัดกรองเด็กที่มี

พัฒนาไมเปนไปตามวัยอีกดวย  โรงเรียนเฟองฟาวิทยาจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก  โดยองครวมทั้งดานรางกาย  อารมณ/จิตใจ  สังคม  และสติ

ปญญา ผานการจัดประสบการณตามหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     เนนรูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูผานการลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

         การตรวจสอบและวัดผล  (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการตรวจสอบ และวัดผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการที่ผูรับ

ผิดชอบจัดทําขึ้น คือ การตรวจสอบระหวางดําเนินกิจกรรม  โดยมีผูรับผิดชอบติดตามโครงการ / กิจกรรม ประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ที่จัดทํา

ขึ้นเพ่ือสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย   ปนตน ผลการพัฒนาเด็ก บรรลุเปาหมาย (สูงกวาเปาหมายที่กําหนด)   และผลการดําเนินงานตามโครงการทุก

โครงการบรรลุเปาหมาย (สูงกวาเปาหมายที่กําหนด)

         การปรับปรุง / นําไปใช  (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม โดยใชผลการประเมิน

มาปรับปรุงการทํางานทั้งขณะดําเนินกิจกรรม   และการนําผลประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ   ใหดียิ่งข้ึน ผลการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ เชน การเพ่ิมกิจกรรมการสอนวิทยาการคํานวณในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานคอมพิวเตอร เปนตน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  2 

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  มีการดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจที่กําหนดไวอยางสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  รวมทั้งมี

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ  โดยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และจัดให

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู   สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของเด็ก สามารถพัฒนางานวิชาการ

ตามหลักสูตรสถานศึกษา   พัฒนาครูใหเปนครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางเปนระบบ  ดังนี้

        การวางแผนการดําเนินงาน  (Plan)  โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และยุทธศาสตร ตรงตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษา

แหงชาติ สําหรับนําไปใชในการดําเนินงาน   พรอมกําหนดแผนงาน   โครงการ   และกิจกรรมในแตละปการศึกษา   ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาคุณภาพ

บรรลุตามเปาหมาย ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย  ไดแก  วิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน

่
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รอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พิจารณาจากวัยและประสบการณ

ของเด็ก  โดยเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  ดานอารมณจิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา  เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการ

เรียนรู   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีแผลกลยุทธหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป   กระบวนการจัดทําแผนใช

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง  และชุมชน 

           การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน   (Do)   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   ที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย   พุทธศักราช 2560  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเฟองฟาวิทยา   เนนรูปแบบ   การจัดประสบการณที่กอใหเกิดการพัฒนาเด็กทั้ง 

4     ดาน   เนนการเรียนรูบูรณาการผานการเลน   และการลงมือปฏิบัติจริง   ซึ่งสอดคลองกับบริบท   วิถีชีวิตของครอบครัว   ชุมชน   และทองถิ่น 

โรงเรียนจัดครูที่เพียงพอกับการจัดประสบการณการเรียนรู   คือ มีครูประจําชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 8 คน  โรงเรียนสงเสริมใหครูที่ไมจบ

การศึกษาปฐมวัยเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     และมีใบประกกอบวิชาชีพทางการศึกษา    นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหครู

ปฐมวัยพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการ   วิชาชีพ   อุดมการณการของการเปนครูที่ดีอยางตอเนื่อง   สงผลใหครูปฐมวัยสามารถวิเคราะหและออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไดอยางเหาะสมกับบริบทของสถานศึกษ รวมทั้งไดจัดสภาพแวดลอม  และสื่อเพื่อการเรียนรู   สิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเปน   ซ่ึงเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกท่ีปลอดภัย   และเพียงพอตอการพัฒนา   คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู

อยางมี คุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู   เชน   จัดคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กได

ศึกษาหาขอมูล   จัดใหมีอุปกรณ   ของเลน   ของใช   ตาง   ๆ ใหพอเพียงกับเด็ก   ซึ่งจัดไดอยางเหมาะสมและสะอาดปลอดภัย   มีหองสมุดและมุม

หนังสือที่เพียงพอ  จัดใหมีเคร่ืองเลนสนาม  เครื่องเลนน้ําเลนทรายที่เหมาะสมปลอดภัย  มีพื้นที่สําหรับแปรงฟน  ลางมือ  ทําความสะอาดรางกาย

หองนํ้า   หองสวมที่สะอาดและเพียงพอพรอมอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก   มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน   และภายนอกหองเรียนที่

คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน   สงเสริมการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม     มีมุมประสบการณในหองเรียนและสื่อการเรียนรูที่หลาก

หลาย   รวมทั้งส่ือในชุมชน   มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขในการเรียนรู โรงเรียนเฟองฟาวิทยาใชเทคโนโลยีในการสืบเสาะ

หาความรู   มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของครูปฐมวัยอยาง

เพียงพอ   และเหมาะสม   โดยจัดใหมีโทรทัศนดิจิทัลพรอมอินเทอรเน็ตทุกหองเรียน     นอกจากนี้โรงเรียนเฟองฟาวิทยายังมีการนําระบบบริหาร

คุณภาพมาดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง   มีงาน   โครงการ   และกิจกรรมที่สําคัญ  คือ   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานบุคคล   งาน

นิเทศการศึกษา   งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   งานพัฒนาแหลงเรียนรู   งานหองสมุด   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา   โครงการพัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคสื่อการเรียนรู..เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 

กิจกรรมสานสายใยใจเปนหนึ่ง   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู   กิจกรรมคุณคือคนสําคัญ  กิจกรรมประกวดหองเรียน  กิจกรรมสรางสื่อเพื่อ

สรางสรรค  ซึ่งแตละโครงการมีผูรับผิดชอบ   และมีการกํากับติดตามประเมินผลโครงการอยางเปนระบบ

           การตรวจสอบและวัดผล  (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยประเมินภาคเรียนละ

1 ครั้ง  และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอยางตอเน่ืองทุกป  มีการประเมินผลพัฒนาการของเด็กตามที่หลักสูตรกําหนด   มีโครงการ /

กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กอยางสมํ่าเสมอ   และใชวิธีการ  เครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย  

          การปรับปรุง/นําไปใช  (Act)   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอยาง ตอเนื่อง   มีการปรับปรุง

หนวยการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู   ใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร  และมีการปรับปรุงอาคารสถานที่   แหลงเรียนรู  สนามเด็กเลน  ใหมี

ความปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรูอยูเสมอ
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 13

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 13

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 13

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 13

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 13

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 13

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 13

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 13

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 13

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 13

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 13

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 13 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 13

Page 52 of 73



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 13

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 13

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 13

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3 

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  มีการดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้

        การวางแผนการดําเนินงาน   (Plan)   ครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคนวิเคราะหขอมูลเด็กรายบุคคล   วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รวมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการทั้ง   4   ดาน   คือ   ดาน

รางกาย   ดานอารมณจิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา  มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตและจัดทําแผนการจัดประสบการณครบ

ถวนทุกภาคเรียน เหมาะสมตอการจัดประสบการณใหกับเด็ก  ตามเปาหมายของหลักสูตร

              การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน   (Do)   ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู   และแผนการจัด

ประสบการณที่วางไว   มีการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ   สงเสริมการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปน  สุข  ภายใตคําวา  เกง  ดี  มีสุข  รวม

ทั้งจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการเรียนผานการเลน   เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรงเกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาทั้ง   4   ดาน   ซึ่งสามารถ

ยืดหยุนได   ความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยทั้งในหองเรียนและ นอกหองเรียนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยจัด

ประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุม ทุก   ๆ   ดานใหเหมาะสมกับวัย   ดังนี้   ดานรางกายพัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกายเด็กเคลื่อนไหวอยาง

เหมาะสมตามจินตนาการ   เพ่ือใหรางกายทุกสวน ท้ังกลามเน้ือมัดใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ดานอารมณ มีพัฒนาการดานอารมณ

ความรูสึกไดอยางเหมาะสม   รูจักยับยั้งชั่งใจรูจักการรอคอยกลาแสดง แบงปนมีความรับผิดชอบดานสังคมเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันได   มีวินัยในตนเอง  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   มีสัมมาคารวะตอผูใหญ  ดานสติปญญามีความคิดรวมยอดรูจัก

การแกปญหา มีความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย ซ่ึงครูจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมประสบการณโดยตรงจากการ

เรียนผานการเลน   โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง   และการเรียนรูรายกลุม   เพื่อกอใหเกิดความมีนํ้าใจ     ความสามัคคี   การแบงปน   และการรอ

คอยเพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรู      ไดอยางมี บรรยากาศในชั้นเรียน   ที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียนในชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความ

อบอุน   ความเห็นอก เห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน   ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรัก เรียน   และปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหแกเด็ก    นอกจากนี้ครูระดับการศึกษาปฐมวัยไดจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่นาดู   นาอยู   นาเรียนรู    มีมุมสงเสริมประสบการณการ

เรียนรู มีการตกแตงหองเรียนใหสดใสนาอยู นาเรียนและมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนหลากหลายและนําสื่อเทคโนโลยีมาใช

จัดประสบการณ รวมทั้งมีครูตางชาติมาพัฒนาเด็กอยาง   เหมาะสม โดยมีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ   ดังนี้   โครงการสงเสริมพัฒนาการตาม

คุณลักษณะตามวัย  ระดับการศึกษาปฐมวัย  โครงการสงเสริมทักษะทางคณิตสาสตร  ระดับการศึกษาปฐมวัย  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย  โครงการ  2  สถาบันรวมใจ  เพื่อวัยเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานคอมพิวเตอร   กิจกรรมสรางสื่อเพื่อสรางสรรค  กิจกรรม

พัฒนาการสอนโดยใช  Project  Approach  กิจกรรมการสอนภาษา  Learning  Space

        การตรวจสอบและวัดผล  (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการประเมิน   นิเทศ   การจัดประสบการณของครูปฐมวัยอยางตอเนื่อง   รวมทั้ง

มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน     ทั้งนี้เนนการตรวจสอบการจัดประสบการณของครูตามแผนการ

จัดประสบการณ  ตรวจสอบแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็กเปนระยะ  ๆ  ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

       การปรับปรุง  / นําไปใช   (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการของเด็กและปรับปรุงการจัดประสบการณ

ของครูปฐมวัยอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ   เพื่อใหการจัดประสบการณของครูมีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สถาน

ศึกษากําหนดโดยทุกฝายมีสวนรวม   และไดนําผลการประเมินไปจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา   นอจากนี้โรงเรียนเฟองฟาวิทยา มีการ

่ ่ ่
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รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใหผูปกครองไดทราบอยางสมํ่าเสมอ   ผานสมุดสื่อสัมพันธบานกับโรงเรียน  สื่อออนไลน  ไดแก  กลุมไลนผู

ปกครอง   และมีการรายงานโดยผานสมุดประจําตัวเด็กทุกภาคเรียน  อีกทั้งยังรายงานผลกิจกรรมของเด็ก  และกิจกรรมตาง  ๆ  ผาน  Facebook

  ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 632

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 80.00 613 96.99
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 611

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 611

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 620

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 610

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
80.00 503 79.59 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 497

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 511

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 502

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 622 98.42
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 622

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 621

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 630 99.68
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 630
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4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 630

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 631 99.84
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 631

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 629 99.53
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 629

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 629

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 631 99.84
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 629

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 632

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 632 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 632

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 632

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 632 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 632

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 629 99.53
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 632
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10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 625

สรุปผลการประเมิน 97.34
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  1                                  

           โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู

เรียน  เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด  การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมีกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ  ดังนี้

                การวางแผนการดําเนินงาน (Plan)    โรงเรียนเฟองฟาวิทยากําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งทางดานผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของผูเรียน  เปาหมายเชิงคุณภาพอยูที่ระดับดีเลิศ   สวนคาเปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 80 ในแตละประเด็น ทั้งนี้การกําหนดคาเปาหมาย

เปนไปตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา โดยมีเปาหมายที่สําคัญไดแก   ความสามารถในการอาน   การเขียน   การสื่อสาร   และการคิด

คํานวณ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห   ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา   รวมทั้งมีความรูทักษะพ้ืนฐาน   และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ในสวนของเปาหมายดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการ

กําหนดคาเปาหมายเชิงคุณภาพอยูที่ระดับดีเลิศ คาเปาหมายเชิงปริมาณ   รอยละ   80   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ

แผนกลยุทธ  รวมทั้งแผนปฏิบัติงานประจําป  อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน     ตลอดจนจุดเนนของผูเรียน   โดยมีการกําหนดเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน

                 การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (DO)    โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่มีความหลากหลาย   โดยมีการจัด

โครงการและกิจกรรม ตามงานพัฒนากระบวนการเรียนรู  งานวัดผล  ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ซึงเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา   การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน   และเปนไปตามมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้ัวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  โดยจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

ทํางานผานกระบวนการกลุมและเนนการลงมือปฏิบัติจริง  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคํานวณ  การ

ใชความสามารถในการคิดวิเคราะห   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   นอกจากนั้นยังสงเสริมใหผูเรียนความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสาร   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   รวมทั้งมีความรูทักษะพื้นฐาน   และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ  ทั้งนี้โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   เพื่อมุงพัฒนาครูผูสอนทุก

คนใหมีความสามารถในการนําเทคนิคการจัดการเรียนรูไปพัฒนาผูเรียนใหตรงตามศักยภาพ  ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  พรอม

ทั้งมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  ไดแก   หองสมุด  หองเทคโนโลยี   เพื่อสืบคนขอมูล  ครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการแลกเปลียนเรียนรู

ซ่ึงกันและกัน   รวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู   การวัดและประเมินผลที่เปนไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  เพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมไทยที่เปน

เอกลักษณของชาติที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ภายใตคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ     โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการจัดทําโครงการและ

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 6 ที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีตามหลักสูตร และตามจุด

เนนที่สําคัญ   ไดแก โครงการคลินิกภาษาพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดทางคณิตศาสตร  โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการนักบินนอย  โครงการพัฒ

นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร   โครงการพัฒนาสมองดวย   Brain   Gym   โครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ   ดานเทคโนโลยี   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (O - NET)  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  โครงการรูรักถิ่นเกิด  เปดประวัติศาสตรชาติไทย  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชดําริ   กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช   “ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ”   โครงการมหกรรมงานวิชาการ   ฟว. 

กิจกรรมวันสุนทรภู   กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี   กิจกรรม

้ ้
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การจัดทําโครงงาน   กิจกรรมการพัฒนาและจัดหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางดานรางกาย   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดย

แตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบ พรอมทั้งมีการกํากับ ติดตามโครงการและกิจกรรมอยางเปนระบบ

        การตรวจสอบและวัดผล (Check)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการตรวจสอบการดําเงินงานตามแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมที่ผูรับ

ผิดชอบจัดทําขึ้น  ภาคเรียนละ  1  คร้ัง  คือ การตรวจสอบระหวางการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  และประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัด

ทําขึ้นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน   การเขียน   การสื่อสารและคิดคํานวณ   ความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นและแกปญ   ความสามารถในการสรางนวัตกรรม   ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ความรูทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตามที่

สถานศึกษากําหนดไว นอกจากน้ีโรงเรียนเฟองฟาวิทยายังมีการตรวจสอบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test :

RT)   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (Nationl Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการตรวจสอบเปนระยะ   ในลักษณะการเตรียมความพรอมกอนทดสอบ

การจัดติวเขมเสริมความรูและทักษะใหผูเรียน   อีกทั้งไดมีการตรวจสอบและประเมินผลโดยการบูรณาการขณะการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือกิจกรรมตามโครงการที่ทางโรงเรียนเฟองฟาวิทยาจัดขึ้น  

            การปรับปรุง /นําไปใช (Act)   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม โดยใชผลการตรวจ

สอบ/ผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ท้ังขณะดําเนินงานและการนําผลประเมินโครงการและกิจกรรมมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   สวนการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีการใชผลการประเมินทุกระดับทั้งจากสถานศึกษา   จาก

สํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   มาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ ทั้งระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู   การทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)   ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (Nationl Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สงผลใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  2     

           โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  มีการดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจที่กําหนดไวอยางสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  รวม

ทั้งมีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ  โดยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ

จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรยน  สามารถพัฒนางาน

วิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาครูใหเปนครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอยางเปนระบบ  ดังน้ี

        การวางแผนการดําเนินงาน  (Plan)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และยุทธศาสตรของสถานศึกษาไวอยาง

ชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  ทองถิ่น  วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน

สังกัด ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สําหรับนําไปใชในการดําเนินงาน   พรอมทั้งไดกําหนดแผนงาน   โครงการ   และกิจกรรมในแตละปการ

ศึกษา   ซ่ึงจะทําใหแผนพัฒนาคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว   โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป  กระบวนการจัดทําแผนใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารสถาน

ศึกษา ครู ผูปกครอง  และชุมชน

                  การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน   (Do)    โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการดําเนินงานตามแผนงานตาง   ๆ   ดวยระบบคุณภาพวงจรคุณภาพ

Deming Cycle (PDCA)  ในทุกระบบงานและทุกมาตรฐานการทํางาน  ดําเนินงานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  โรงเรียนมีการบริหารงาน

้ ่
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วิชาการทั้งทางดาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน   ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ชุมชน  และทองถิ่น  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปา

หมาย โรงเรียนบริหารงานบุคคล  โดยการสงเสริม สนับสนุน  พัฒนครู  บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการบริหารงบประมาณที่สมดุล

มีประสิทธิภาพ   มีการบริหารทั่วไปโดยจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   สงผลใหผูเรียนไดใช

ประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน  และจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา   โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ   ดังนี้   โครงการพัฒนา

ครูเพื่อความเปนมืออาชีพ โครงการพัฒนาครูเพื่อสรางสรรคสื่อการเรียนรู   ...   เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม

และอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน   (FFW - MIS)   กิจกรรมสานสายใยใจเปนหนึ่ง กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมครู   กิจกรรมคุณคือคนสําคัญ   และกิจกรรมประกวดหองเรียน   ทั้งนี้แตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบ และมีการกํากับ

ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

                การตรวจสอบและวัดผล (Check)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับพัฒนางาน

ทั้ง  4  งาน/มาตรฐานอยางตอเน่ือง  มีระบบการตรวจสอบภายใน และการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา  เพื่อการตรวจสอบการดําเนินงาน โดย

ใชเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายและใชเทคนิคการประเมินโดยเปรียบเทียบคาเปาหมายในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งเนนใหทุก

ฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล

          การปรับปรุง/นําไปใช (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการนําขอมูลมาใชในปรับปรุงและพัฒนา ครู บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ  ทุก

ฝายมีสวนรวมในการวางแผน  ดําเนินงาน  ปรับปรุงและพัฒนา  รวมทั้งรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  ปการศึกษา  2563  มี

การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน   (FFW - MIS) ทําใหการจัดเก็บงานเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

รวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 32

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 32 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 32

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 32

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 32

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 32

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 32

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 90.00 32 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 32

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 32

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 32

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 32 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 32

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 32

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 32 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 32

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 32

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 32

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 32

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 32 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 32

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 32

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3

                       โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ระบุไวในแผนการ

จัดการเรียนรูที่เกิดจากการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา   สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย   รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่สรางปฏิสัมพันธเชิงบวกใหกับผูเรียน   ใหเด็กรักครู   ครูรักเด็ก   และเด็กรักเด็ก   สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข   อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning)   โดยผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ   ใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)   โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่สําคัญตาม

ระบบบริหารคุณภาพ  ดังน้ี

                การวางแผนการดําเนินงาน (Plan)   ครูผูสอนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู    ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษา  โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง  ครูผูสอน

ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูไดจริง  มีการวางแผนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก  แสดงความคิด

เห็น   สรุปองคความรูและนําเสนอผลงาน   และผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพประกอบดวยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  และมีการพัฒนาหนวยการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกภาคเรียน  

           การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do)  ครูผูสอนนําแผนการจัดการเรียนรูสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเนนการใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนรูที่มีความหลากหลาย   รวมทั้งใชแหลงเรียนรูที่มีภายในโรงเรียน   และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ผานกิจกรรมสรรหาพอครู แมครู เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย   ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูเรียน   สงผลใหผูเรียนเรียนรูรวมกันไดอยางมีความสุข   นอกจากนี้ยังมี

โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 6 ที่สงเสริมใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี

ประสิทธิภาพ  ไดแก  โครงการคลินิกภาษาพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดทางคณิตศาสตร  โครงการนักบินนอย  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  โครงการรูรักถิ่นเกิด  เปดประวัติศาสตรชาติไทย  โครงการ

พัฒนาสมองดวย   Brain   Gym   โครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสูความเปนเลิศทางวิชาการ   โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  ดานเทคโนโลยี โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช   “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กิจกรรมวันสุนทรภู   กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร  กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตรนาร ี กิจกรรมการจัดทําโครงงาน  และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง

ดานรางกาย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งนี้แตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบ  พรอมทั้งมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางเปนระบบ

        การตรวจสอบและวัดผล (Check)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน นิเทศ การจัดการเรียนรู รวมทั้งมีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล   พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาการเรียนรู   นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู ในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลมา

พัฒนาการจัดการเรียนรูหรือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

              การปรับปรุง/นําไปใช (Act)    โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุง   โดยการนําผลการตรวจสอบและผลการประเมินมาปรับปรุง

คุณภาพของผูเรียน   และคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอน   ซึ่งครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

้ ่
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จัดการเรียนรู รวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง   ดวยกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC)  โดยประเด็นสําคัญที่มีการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู  คือ  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูในรูป

แบบคลิปวิดีโอการสอน ที่ใชในการจัดการเรียนรูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ซึ่งครูผูสอนทุกคน

ไดพัฒนาคลิปวิดีโอการสอนอยางตอเน่ือง  สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

Page 66 of 73



3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ดานรางกาย เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ใชกลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็กได

อยางคลองแคลว สัมพันธกันโรงเรียนไดจัดกิจกรรมพลศึกษา โดยครูพลศึกษา เชน ฝกการว่ิง ฝกการกระโดด ฝกการทรงตัว การใชตารางเกาชอง

การเรียนวายน้ํา มีการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางดานรางกาย ไดแก การยืนกระโดดไกล การงอตัวขางหนา ยืนเขยงปลายเทา และ ว่ิง ๒๐

เมตร และมีการจัดกิจกรรมกลางแจง เชน เครื่องเลนสนาม ปนจักรยาน การละเลนไทย เครื่องเลนปนปาย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดานสุขนิสัย การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากทํากิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียน มีการใหเด็กแปรง

ฟนหลังอาหารทุกคน อาบน้ําและนอนหลับพักผอนเปนเวลา ครูแนะนําการใชหองนํ้าและการทําความสะอาดในเรื่องการขับถายถูกวิธี และการรักษา

ความสะอาดของรางกาย โรงเรียนไดมีการแจงรายการอาหารประจําเดือนทุกเดือนใหผูปกครองรับทราบ นอกจากนี้โรงเรียนยังไดมีการจัดใหเด็กได

รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ครบทั้ง 5 หมู ถูกตองตามหลักโภชนาการ ดื่มนมตามเวลา พรอมทั้งมีอาหารวางบาย รวมทั้งไดจัดใหมี

การนอนหลับพักผอนตามเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัย โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียน เชน จัดทําตา

รางบันทึก การตรวจสุขภาพนักเรียน เล็บ ผม ฟน และการเจริญเติบโตของรอบศีรษะ จัดใหบริการเคลือบฟลูออไรด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งมี

การสอดแทรกเกี่ยวกับเร่ืองการปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่ออนตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่ง

แวดลอม และสถานที่เส่ียงอันตรายในหนวยการเรียนรูอีกดวย เมื่อพบวา เด็กมีนํ้าหนักและสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด ครูจะสงเสริมดูแลในเรื่องโภชนาการทางดานอาหารและการออกกําลังกาย พรอมใหคําแนะนําผูปกครองในดานการรับประทาน

อาหารใหเหมาะสม 2. ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ ดังนี้ เด็กมีความราเริง

แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โรงเรียนไดจัดสภาพ

แวดลอมที่เอ้ืออํานวยใหเด็กใกลชิดธรรมชาติ มีตนไมใหความรมรื่น นอกจากน้ี การเรียนดนตรีสากล การเรียนพลศึกษา กิจกรรมศิลปะสรางสรรค

กิจกรรมการแสดงวันศุกรหรรษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเฟองฟารําลึก กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ชวยสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกทางอารมณ มี

ความสนุกสนานราเริง นอกจากนี้ ครูไดฝกใหเด็กรูจักการรอดทนและการรอคอย เชน เขาแถวรอคอยตามลําดับกอนหลัง ฝกใหเด็กรูจักแกปญหางาย

ๆ ดวยตนเอง บอกความรูสึกและความตองการของตนเองได เชน ปวดหัว ปวดทอง และสามารถควบคุมอารมณไดตามโอกาส เชน เมื่อรูสึกเจ็บและ

เสียใจจะรองไห เมื่อถูกชม เมื่อทําความดี ก็จะยิ้มดวยความภาคภูมิใจ เปนตน 3. ดานสังคม เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เด็กสามารถชวยเหลือตนใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ครูไดฝกใหเด็กไดรูจักการชวยเหลือตนเองในการใสเสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา การเก็บของเลน และเก็บของเขาที่ถูก

ตองเรียบรอย เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได เชน การเลนตามมุมในหองเรียน การเรียนวายนํ้า กิจกรรม พลศึกษา การทําศิลปะแบบรวมมือ

การทํางานเปนกลุม เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได เชน การตอแถว การเขาแถวไดอยางมีระเบียบ ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายเสร็จทันเวลา สรางขอตกลงในหองเรียนและสามารถปฏิบัติตามได รูจักการแบงปน ชวยเหลือมีนํ้าใจกับผูอื่นในเรื่องเล็กนอยได รูจัก

ประหยัดน้ํา เชน ขณะแปรงฟนไมควรเปดน้ําทิ้ง และควรปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้ง เด็กมีมารยาทในการอยูรวมกัน และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมได

เหมาะสมกับวัย ไดแกการไหวผูใหญ การเดินผานผูใหญ การรับสงของจากผูใหญ ใชวาจาดวยคําสุภาพไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีโครงการฟนฟูศีลธรรม

ในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก โดยจัดทําสมุดบันทึกความดี กิจกรรมตักบาตรอาหารแหง และกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 4. ดานสติปญญา เด็กสามารถ

ส่ือสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมที่เนนตัวเด็กเปนสําคัญ มีการต้ังคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กไดสนทนาโตตอบ การถายทอดความคิด

โดยการสนทนาเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจ สามารถแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานของตนเอง รูจักตั้งคําถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัย และ

พยายามคนหาคําตอบ สงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล ฝกทักษะทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแก

ปญหา และสามารถตัดสินใจในเร่ือง งาย ๆ ได โดยจัดโครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย โครงการบาน

วิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย การทดลองวิทยาศาสตร และโครงการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนเฟองฟาวิทยาดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว ตรงตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ สามารถบริหาร

จัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาครู

และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง สงผลใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได

อยางมีคุณภาพ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมอยางตอเน่ือง ดวยการจัดสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหมี

ความหลากหลาย สงผลใหผูเรียนและผูพบเห็นมีความสุข และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ครูระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดประสบการณพัฒนาเด็กไดอยางสอดคลองกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็กเปนราย

บุคคล จัดประสบการณ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รวมทั้งจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน
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ผานการเลน เพ่ือพัฒนาทางดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไดอยางประสิทธิภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่

สําคัญ ดังน้ี 1. กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะดานตาง ๆ เชน สะเต็ม

ศึกษา (STEM - แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ

คณิตศาสตร (Mathematics) เพื่อไปใชในการเชื่อมโยง และแกปญหาในชีวิตจริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เปนกิจกรรมที่เนนการ

สงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและ

ทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหผูปกครองและวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กมีพัฒนาครบ

ทั้ง 4 ดาน 2. โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เปนโครงการที่สงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

ปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก โดยใชกระบวนการสืบเสาะ การคิดแกปญหาดวยตนเอง ผานกิจกรรมการทดลอง และการจัดทําโครงงาน

(Project Approach) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสงผลใหโรงเรียนไดผานการคัดเลือกการนําเสนอผลงาน "โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย" ซึ่งเปน 1

ใน 13 ผลงานที่เขานําเสนอตอองคประธานในพิธี ในนิทรรศการครบรอบ 10 ป โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย และไดรับการตี

พิมพลงในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา 2563 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 หลัก เปนการ

จัดประสบการณแบบบูรณาการ ที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง และมีความสอดคลองกับหลักการเรียนรูของสมอง คือ “ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ” ซึ่ง

ประกอบดวย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการ

ศึกษา สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง

ดานเดียว 4. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยครูจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวัย มีอากาศถายเท

สะดวก ปลอดภัย หองเรียนสะอาด มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก จัดทําปายนิเทศโดยเด็กมีสวนรวม ครูจัดมุมประสบการณ เชน มุมเครื่องเลนสัมผัส มุม

ศิลปะ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมธรรมชาติ มุมไมบล็อก มุมเกมการศึกษา โรงเรียนยังมีการจัดทําแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศ

เปนธรรมชาติ เชน ลานชอลก สําหรับพัฒนาการทางดานศิลปะสรางสรรค ลานไทร สําหรับพัฒนาการดานภาษา เชน การเลานิทาน การรองเพลง

เคร่ืองเลนปนปาย บอทราย แปลงเกษตรฝงประถมศึกษา เพื่อเอื้อตอการเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีหองคอมพิวเตอร เพื่อใหเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 และ

อนุบาลชั้นปที่ 3 ไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย 5. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา โดยมีการประเมินเด็กตามหลักเกณฑการประเมินตามพัฒนาการเด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเฟองฟาวิทยา พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินแฟมผลงานของเด็ก มีโครงการ 2

สถาบันรวมใจ เพ่ือประเมิน และทําการชวยเหลือเด็กที่เปนกลุมเฉพาะ และครูมีการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ป

การศึกษาละ 2 เรื่อง 6. กิจกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ ไดแก วายน้ํา พละบก ดนตรี คอมพิวเตอร ทัศนศึกษา และกิจกรรมตลาดนัดรักษโลก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น ดังจะเห็นไดจากการวัดและ

ประเมินผลอยางตอเน่ือง การจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางหลากหลาย 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก

แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยาง

มีเหตุผล ดังจะเห็นไดจากการสอบวัดและประเมินผลความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

และจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร กิจกรรมชมรมนักคิด ชมรมนัก

วิทยาศาสตรนอย เพ่ือสงเสริมความสามารถของนักเรียน 3. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนทีม

เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ดังจะเห็นไดจากนักเรียนไดทําโครงงานในแตละรายวิชา ระดับชั้นตามความ

สนใจของนักเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา และไดมีการนําเสนอในชวงภาคเรียนที่ 2 ของแตละปการศึกษา นักเรียนรวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ -

เนตรนารี รวมทั้งมีการทําใบงานในแตละวิชา และรวบรวมเปนแฟมสะสมงานของตนเอง 4. ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม ดังจะเห็นไดจากผูเรียนสามารถ

สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีไดดวยตนเองอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการเขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการดานเทคโนโลยี 5. ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้น

ฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -

NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังจะเห็นไดจากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด มีผลคะแนนเต็มรอยในรายวิชาภาษาอังกฤษ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 6. ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม ดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติกิจกรรมการเขารวมโครงการฟนฟูศีล

ธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก โครงการสืบสานวัฒนธรรมนําชาติเจริญ และกิจกรรมทัศนศึกษา 7. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย ดังจะเห็นไดจากผูเรียนเรียนรูในทองถิ่นของตนจากกลุม

สาระการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู 8. ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมชมรม กิจกรรมเขาคายลูกเสือ

- เนตรนารี 9. ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอื่น

่ ่
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อยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น ดังจะเห็นไดจากการเขารวมโครงการพัฒนาสมองดวย Brain Gym โครงการรวมพลังสราง

สุขภาพ และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางดานรางกาย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว ตรงตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 2. โรงเรียนสามารถบริหาร

จัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 3. โรงเรียนมีการปรับแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา 4.

โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง สงผลใหครูผูสอน

สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาครูเพื่อความเปนมืออาชีพ และโครงการพัฒนาครูเพื่อสรางสรรคสื่อการเรียน

รู...เพ่ือการประกันคุณภาพ 5. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายใน

โรงเรียนใหมีความหลากหลาย สงผลใหผูเรียนและผูพบเห็นมีความสุข และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดังจะเห็นไดจากโครงการการติด

ตั้งเคร่ืองรับโทรทัศน LED เพ่ือการศึกษาประจําหอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 6. โรงเรียนจัด

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียน (FFW – MIS)

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและ

ลงมือปฏิบัติจริง 2. โรงเรียนจัดใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากโครงการการติดตั้งเครื่อง

รับโทรทัศน LED เพื่อการศึกษาประจําหอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 3. โรงเรียนจัดใหมี

โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ดังจะเห็นไดจากโครงการรูรัก

ถิ่นเกิด เปดประวัติศาสตรชาติไทย โครงการมหกรรมงานวิชาการ ฟว. 4. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับหลัก

เกณฑการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กที่มีนํ้าหนักไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สงเสริมใหครูผูสอนใชส่ือเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สงเสริมใหครูผูสอนสามารถจัดประสบการณ เพื่อฝกใหเด็กมีทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สงเสริมใหมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาใหมากยิ่งขึ้น

5. แนวทางการพัฒนา

1. จัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีนํ้าหนักเปนไปตามเกณฑ

2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได

3. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

4. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณแบบการคิดมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

5. พัฒนาใหมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
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6. ความตองการชวยเหลือ

 

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดประสบการณโดยใชการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

2. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได

3. การสรรหาครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตองการและจําเปน

4. ไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม จากหนวยงานตนสังกัดอยางตอเน่ือง

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย (แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน : Project

Approach)

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  (Project  Approach)  เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะดานตาง ๆ  เชน  สะเต็มศึกษา 

(STEM  -  แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ  วิทยาศาสตร  (Science)  เทคโนโลยี  (Technology) วิศวกรรมศาสตร  (Engineering)  และ

คณิตศาสตร   (Mathematics)   เพื่อไปใชในการเชื่อมโยง  และแกปญหาในชีวิตจริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   เปนกิจกรรมที่เนน

การสงเสริมใหเด็กสามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและ

ทองถิ่น   เปดโอกาสใหผูปกครองและวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ผานกระบวนการ 3 ระยะ ตั้งแตขั้นเริ่มตนโครงการ ขั้น

พัฒนาโครงการ จนถึงการสรุปโครงการ  โดยจะเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง  ทําใหเด็กมีพัฒนาครบทั้ง  4  ดาน  

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (นําเสนอครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย)

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  เปนโครงการที่สงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ  ปลูกฝง

นิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก   โดยใชกระบวนการสืบเสาะ   การคิดแกปญหาดวยตนเอง   ผานกิจกรรมการทดลอง   และการจัดทําโครงงาน 

(Project   Approach) ที่ผานกระบวนการ 3 ระยะ ตั้งแตขั้นเริ่มตนโครงการ ขั้นพัฒนาโครงการ จนถึงการสรุปโครงการ   โดยจะเนนใหเด็กลงมือ

ปฏิบัติจริง   รวมทั้งประยุกตเขากับบริบทของทองถิ่น การแกปญหา การสรางนวัตกรรม และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable

Development Project)   จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย สงผลโรงเรียนเฟองฟาวิทยา ไดผานการ

คัดเลือกการนําเสนอผลงาน “โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย” ซึ่งเปน 1 ใน 13 ผลงานที่เขานําเสนอตอองคประธานในพิธี ในนิทรรศการครบ

รอบ 10 ป โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  และไดรับการตีพิมพลงในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย โดย

ผลงาน “โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย” เปนโครงงานปฐมวัยที่โดดเดน ที่สามารถเผยแพรไปสูครอบครัว ซึ่งผูปกครองสามารถรวมทดลองและ

คนควาไปกับเด็ก ๆ ได

- โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี "

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

         โรงเรียนเฟองฟาไดกําหนดนโยบายปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  แลวไดนํานโยบายไปสูแผนปฏิบัติงาน

ประจําป โดยจัดทําเปนโครงการฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลกขึ้น เพื่อสรางผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเปน

พุทธศาสนิกชนที่แทจริง รวมทั้งเพ่ือตอบสนองนโยบาย             "คุณธรรมนําความรู" ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาความโดด

เดนของสถานศึกษาดวยวงจรคุณภาพ Deming  Cylce (PDCA) ประกอบดวย Plan  คือ  การวางแผนการดําเนินงาน  Do  คือ  การลงมือปฏิบัติ

จริงตามแผน  Check คือ  การตรวจสอบและวัดผล  Act  คือ  การปรับปรุง / นําไปใช  โดยมีการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดแก กิจกรรมตักบาตร

ขาวสารอาหารแหงประจําเดือน  กิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะประจําสัปดาห  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 3 TO 1 กิจกรรมการแสดงตนเปน

พุทธมามกะ   กิจกรรมหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนจํานําพรรษา   กิจกรรมจิตอาสา   กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา   กิจกรรมสวดมนต

้
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ประจําวันและสมาทานศีล 5 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม และกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอน สงผลใหนักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดีพรอมทั้งนําศีลธรรม

อันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากน้ีโรงเรียนยังไดเขารวมโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก "

โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี " โดยมีรูปแบบขั้นตอนสูแนวทางการปฏิบัติ   ดังนี้   1. สงใบสมัครเขารวมโครงการ   2. แตงตั้งคณะทํางาน

โครงการ  3. ผูแทนครูเขารวมประชุม เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ  วิธีการ  รับสื่อ  และคูมือ  4. ประชุมครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แจกคูมือ  5.

สาธิตและฝกปฏิบัติการกับคณะครูตามบทฝก   6. จัดฐานการเรียนรูใหกับนักเรียนตามบทฝก   7. สรุปองคความรูหนาเสาธง 8. นักเรียนลงมือฝก

ปฏิบัติ  9. นิเทศ ติดตาม และประเมิน สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบ
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา   ผูอํานวยการ

นางสาวชิโนรส กวางแกว   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

เร่ือง   ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั   
................................................................ 

 

 โดยที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก  าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ               
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการ 
ศึกษาระดบัปฐมวยัให้สอดคลอ้งกนั  จึงใหย้กเลิกประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา
ปฐมวยั  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  
๙  (๓)  ไดก้  าหนดการจดัระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัที่ส าคญัขอ้หน่ึง  คือ  มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  
ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ที่ก  ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมี
การจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพือ่น า 
ไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก             
 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยาจึงไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  จ  านวน  ๓  มาตรฐาน  และใหใ้ช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  เพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการพฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากบัดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป   
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

                                                                                         (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา   
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั   

ฉบบัลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

................................................................ 
 

 มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีจ  านวน  ๓  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ  
มาตรฐานที่  ๓  การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเดก็ 
๑.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

         ๑.๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได ้  
๑.๓  มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

   ๑.๔  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
           ๒.๑  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

๒.๒  จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน  
๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
๒.๔  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และเพยีงพอ  
๒.๕  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๓.๑  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

       ๓.๒  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
๓.๓  จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั   

    ๓.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั 
               ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

เร่ือง   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  
................................................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  ไดป้ระกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ตามประกาศโรงเรียน
เฟ่ืองฟ้าวิทยา  เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ  านวน  ๓   
มาตรฐาน  นั้น 

 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวยั  มีคุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวยั  ตามเอกสารแนบทา้ย
ประกาศฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี   ให้ใช้ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวยั  ตั้ งแต่                           
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป   
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
 

 

 

                                                                                         (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเดก็ ระดับดีเลิศ 

๑.  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีน ้ าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน  

 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตวัไดดี้  ใชมื้อและตา 
         ประสานสมัพนัธไ์ดดี้ 

 ๑.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและปฏิบติัจนเป็นนิสยั 
 ๑.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยั  หลีกเล่ียง 

         สภาวะที่เส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด  และระวงัภยัจากบุคคล  ส่ิงแวดลอ้ม  และสถานการณ์ 
         ที่เส่ียงอนัตราย 

๒.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์  ความรู้สึกไดเ้หมาะสม  
 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ  อดทนในการรอคอย  
 ๒.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ  และผลงานของตนเองและ 

          ผูอ่ื้น 
 

 ๒.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  
 ๒.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความมัน่ใจ  กลา้พดู  กลา้แสดงออก  
 ๒.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  
 ๒.๗  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผดิชอบ  อดทนอดกลั้น  
 ๒.๘  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กซ่ือสตัยสุ์จริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒.๙  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความสุขกบัศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว  
๓.  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  มีวนิยัในตนเอง  
 ๓.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กประหยดัและพอเพยีง  
 ๓.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน  
 ๓.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีมารยาทตามวฒันธรรมไทย  เช่น  การไหว ้ การยิม้ ทกัทาย  

         และมีสมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่  ฯลฯ 
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 ๓.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เช่น  ความคิด   
         พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม  เป็นตน้ 

 

 ๓.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเล่นและท างานร่วม กบัผูอ่ื้นได ้ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยปราศจาก 
         การใชค้วามรุนแรง 

 

๔.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคดิพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กตั้งค  าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสยั  และพยายามคน้หา 
         ค  าตอบ 

 

 ๔.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ืองที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั  

 ๔.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทาง 
         คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจในเร่ืองง่าย  ๆ  ได ้

 

 ๔.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งาน 
         ศิลปะ  การเคล่ือนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ  ฯลฯ 

 

 ๔.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กใชส่ื้อเทคโนโลย ี เช่น  แวน่ขยาย  แม่เหล็ก  กลอ้งดิจิตอล  ฯลฯ   
         เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
 ๑.๑  มีหลกัสูตรสถานศึกษาที่ยดืหยุน่  และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  

 ๑.๒  ออกแบบจดัประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวชิาการ  

 ๑.๓  ออกแบบการจดัประสบการณ์ที่เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่น  และการลงมือปฏิบตัิ   
         (Active  learning) 

 

 ๑.๔  ออกแบบการจดัประสบการณ์ที่ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติ 
         และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

 

 ๑.๕  มีการประเมิน  ตรวจสอบ  และปรับปรุง / พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  

๒.  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  จดัครูครบชั้นเรียน   

 ๒.๒  จดัครูใหมี้ความเหมาะสมกบัภารกิจการจดัประสบการณ์  

 ๒.๓  จดัครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยั  

 ๒.๔  จดัครูจบการศึกษาปฐมวยั  

 ๒.๕  จดัครูจบการศึกษาปฐมวยัและผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยั  
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๓.  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบ 

         หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

 ๓.๒  ส่งเสริมครูใหมี้ทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก   

 ๓.๓  ส่งเสริมครูใชป้ระสบการณ์ส าคญัในการออกแบบการจดักิจกรรม  จดักิจกรรม  สงัเกต 
         และประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล 

 

 ๓.๔  ส่งเสริมใหค้รูมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเด็กและครอบครัว  

 ๓.๕  ส่งเสริมใหค้รูพฒันาการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  (PLC)   

๔.  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพยีงพอ  ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนที่ค  านึงถึงความปลอดภยั  

 ๔.๒  จดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนที่ค  านึงถึงความปลอดภยั  

 ๔.๓  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  

 ๔.๔  จดัใหมี้มุมประสบการณ์หลากหลาย  มีส่ือการเรียนรู้ที่ปลอดภยัและเพยีงพอ  เช่น                       
         ของเล่น หนงัสือนิทาน  ส่ือจากธรรมชาติ  ส่ือส าหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย  ส่ือ 
         เทคโนโลยกีารสืบเสาะหาความรู้ 

 

 ๔.๕  จดัหอ้งประกอบที่เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก  

๕.  ให้บริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
 ๕.๑  อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ  วสัดุ  อุปกรณ์และส่ือ                   

         การเรียนรู้ 
 

 ๕.๒  พฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตและใชส่ื้อในการจดัประสบการณ์  

 ๕.๓  มีการนิเทศติดตามการใชส่ื้อในการจดัประสบการณ์  

 ๕.๔  มีการน าผลการนิเทศติดตามการใชส่ื้อมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา  

 ๕.๕  ส่งเสริม  สนบัสนุนการเผยแพร่การพฒันาส่ือ  และนวตักรรมเพือ่การจดัประสบการณ์  

๖.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
 ๖.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

         และอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

 ๖.๒  จดัท าแผนพฒันาการศึกษาที่สอดรับกบัมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการ 
         ตามแผน 

 

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 ๖.๔  มีการติดตามผลการด าเนินงาน  และจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  และ 
         รายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดั 

 

 ๖.๕  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผูป้กครองและ 
         ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ระดับดีเลิศ 

๑.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการทุกด้าน  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
 ๑.๑  มีการวเิคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล  

 ๑.๒  จดัท าแผนและใชแ้ผนการจดัประสบการณ์จากการวเิคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึ 
         ประสงคใ์นหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 ๑.๓  จดักิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์จิตใจ  ดา้น 
         สงัคม  และดา้นสติปัญญา  โดยไม่มุ่งเนน้การพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพยีงดา้นเดียว 

 

๒.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  จดัประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม  

 ๒.๒  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความตอ้งการความสนใจ  ความ  
         สามารถ  ตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลายรูปแบบจาก 
         แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 ๒.๓  เด็กไดเ้ลือกเล่น  เรียนรู้ลงมือกระท า  และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

๓.  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนไดส้ะอาด  ปลอดภยั  และอากาศถ่ายเท 

        สะดวก 
 

 ๓.๒  จดัใหมี้พื้นที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจดักิจกรรม  

 ๓.๓  จดัให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ  การดูแล 
         ตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 

 ๓.๔  ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัช่วงอาย ุ ระยะความสนใจ  และวถีิการเรียนรู้ของ 
         เด็ก  เช่น  กลอ้งดิจิตอล  คอมพวิเตอร์  ส าหรับการเรียนรู้  กลุ่มยอ่ย  ส่ือของเล่นที่กระตุน้ 
         ใหค้ิดและหาค าตอบ  เป็นตน้ 

 

๔.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุงการจัด 
      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการที่ 
         หลากหลาย 
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 ๔.๒  วิเคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเด็กโดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  

 ๔.๓  น าผลการประเมินที่ไดไ้ปพฒันาคุณภาพเด็กอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

 ๔.๔  น าผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
         วิชาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

เร่ือง   ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
................................................................ 

 

 โดยที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก  าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกนั  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  
๙  (๓)  ไดก้  าหนดการจดัระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัที่ส าคญัขอ้หน่ึง  คือ  มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  
ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ที่ก  ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมี
การจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพือ่น า 
ไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก             
 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยาจึงไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน  ๓  มาตรฐาน  
และใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการพฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนุน  
ก ากบัดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑                  
เป็นตน้ไป   
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

                                                                                         (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา   



มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ฉบบัลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

................................................................ 
 

 มาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีจ  านวน  ๓  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน     
                      ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน   

           ๑.๒  คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน   
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ   
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     
          ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน   
         ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค  านวณ   
               ๒)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน                                   
                             ความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

        ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
             ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
             ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
             ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน   
          ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
             ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

         ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
              ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสงัคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑  มีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน     
๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ                           
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
    ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
  ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้    

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก      

     ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

เร่ือง   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
................................................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวนัที่   ๑  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ  านวน  ๓  มาตรฐาน  นั้น 

 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
โรงเรียนจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้ใชค้่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป   
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
 

 

 

                                                                                         (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     ระดับดีเลิศ 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคดิค านวณ   ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านในแต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา  
         ก าหนด 

 

 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนในแต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท์ี่สถาน  
         ศึกษาก าหนด 

 ๑.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารในแต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท์ี่สถาน 
         ศึกษาก าหนด 

 ๑.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดค  านวณในแต่ละดบัชั้นตามเกณฑท์ี่สถาน 
         ศึกษาก าหนด 

๒.  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
      และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
         ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ 

 

 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 ๒.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งตวัเองและการ 
         ท  างานเป็นทีม 

  ๓.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการ 
         สร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ๆ  อาจเป็นแนว ความคิด  โครงการ  โครงงาน  ช้ินงาน  ผลผลิต 

๔.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
         ส่ือสาร  

 

 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
         ส่ือสารเพือ่พฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างานอยา่ง 
         สร้างสรรค ์ และมีคุณธรรม 

 

๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

 ๕.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจาก 
         พื้นฐานเดิม 

 

 ๕.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ  หรือผลการ 
         ทดสอบอ่ืน  ๆ 

 

๖.  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

 ๖.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   

 ๖.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจดัการ                  
         การท างานหรืองานอาชีพ 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา    

 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขดั 
         กบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

 

๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   

 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีไทย 
         รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนยอมรับและอยูร่่วมกนับนความแตกต่างระหวา่งบุคคลใน 
        ดา้นเพศ  วยั  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวฒันธรรม  ประเพณี 

 

๔.  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสงัคม  และ 
         แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

 

 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข  เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มี 
         ความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 

 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ก าหนดเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  ความตอ้งการของชุมชน   
         ทอ้งถ่ิน วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั 

 

 ๑.๒  ก าหนดวิสยัทศัน์  และพนัธกิจ  ที่สอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย  แผนยทุธศาสตร์ชาติ  
         แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั 

 ๑.๓  ก าหนดเป้าหมาย  วสิยัทศัน์  และพนัธกิจทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 ๑.๔  น าเป้าหมาย  วสิยัทศัน์  และพนัธกิจผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

         โรงเรียน 
 ๑.๕  น าเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  มีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  
 

 ๒.๒  มีการน าแผนไปปฏิบตัิ  ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอยา่ง 
         ต่อเน่ือง  

 ๒.๓  มีการบริหารอตัราก าลงั  ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  และ 
         ระบบการนิเทศภายใน  

 ๒.๔  สถานศึกษามีการน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 
 

 ๒.๕  สถานศึกษาใหบุ้คลากรและผูท้ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง   
         พฒันา  และร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา  

๓.  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  บริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

 ๓.๒  บริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการในดา้นการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของ 
         ผูเ้รียนที่สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน  

 ๓.๓  บริหารจดัการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นเช่ือมโยงวถีิ 
         ชีวติจริง   

 ๓.๔  ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

 ๓.๕  สถานศึกษามีการปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ส่งเสริม  สนบัสนุน  พฒันาครู  บุคลากร  ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

 
 ๔.๒  จดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ๔.๓  น าชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเขา้มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๔.๔  มีการตรวจสอบ  ทบทวน  การปฏิบตัิงานของครู  บุคลากร  ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ 

         ผูเ้รียน  

 ๔.๕  ถอดบทเรียนเพือ่สร้างนวตักรรมหรือวธีิการที่เป็นแบบอยา่งที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
         ของผูเ้รียน  

๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในหอ้งเรียน  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และค านึงถึงความ 
         ปลอดภยั  

 ๕.๒  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอกหอ้งเรียน  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และค านึงถึง 
         ความปลอดภยั  

 ๕.๓  จดัสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม 
 

 ๕.๔  จดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  ที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  และมีความปลอดภยั 
 

 ๕.๕  จดัให้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการจดัสภาพแวดลอ้มตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
 

๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

 ๖.๑  ไดศ้ึกษาความตอ้งการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 
 

 ๖.๒  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบั 
         สภาพของสถานศึกษา  

 ๖.๓  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
         กบัสภาพของสถานศึกษา  

 ๖.๔  ใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบริการจดัการและการจดัการเรียนรู้ที่ 
         เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา  

 ๖.๕  ติดตามผลการใชบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศึกษาเพือ่ใชใ้นการ 
         บริการจดัการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา  

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดับดีเลิศ 

๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถาน ศึกษาที่เนน้ 
         ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้  โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 

 

 ๑.๒  มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจดักิจกรรมไดจ้ริง 
 ๑.๓  มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผูท้ี่มีความจ าเป็น  และตอ้งการความช่วยเหลือ 

         พเิศษ  
 ๑.๔  ฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็น  สรุปองคค์วามรู้  และน าเสนอ 

         ผลงาน 
 ๑.๕  สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

๒.  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
 

 ๒.๒  ใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 
 

 ๒.๓  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 
 

๓.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก  
 

 ๓.๒  ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน  ใหเ้ด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะ 
         เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  

๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
 

 ๔.๒  มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายในการ 
         จดัการเรียนรู้  

 ๔.๓  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 
 

 ๔.๔  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพือ่น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 
 

๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ 
 

 ๕.๒  น าขอ้มูลป้อนกลบัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(แบบบันทึกการใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –

Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563)



แบบบันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
.................................................   

 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คร้ังที่  ๑ / ๒๕๖๔  เม่ือวนัที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ไดพ้ิจารณารายงานการผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓  และใหค้วามเห็นชอบ  สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได ้

 
 

          (นางสุพตัรา   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา)                 (นางพชัรินทร์   พึ่งสุข) 
       ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา     รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 
      ประธานกรรมการ                  รองประธานกรรมการ 

 
 

                (นายศุภฤกษ ์  วา่นกระ)               (นางสาวชิโนรส   กวางแกว้) 
               ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน                 ผูแ้ทนครู 
            กรรมการ                   กรรมการ 

 
 

             (นางกรรณิการ์   โกมลภมร)                (นายวทิยา   มัน่บุปผชาติ) 
                       ผูท้รงคุณวฒิุ              ผูท้รงคุณวฒิุ 
                         กรรมการ                  กรรมการ 

 
 

                                                                                                                 (นายประธาน   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา) 
                                                                                                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 
                                                                                                                         กรรมการและเลขานุการ 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563)



 
 
 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวทิยำ 
ที่   ๐๘ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

.................................................  
  

 เพือ่ใหก้ำรประเมินคุณภำพภำยในและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  
เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  โรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวิทยำจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและจดัท ำรำยงำน              
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ดงัน้ี 
 
๑.  ที่ปรึกษา 
 ๑.  นำงสุพตัรำ   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยำ   ผูรั้บใบอนุญำต / ผูจ้ดักำร 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
         ๑.  นำยประธำน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยำ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวทิยำ                ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงกรรณิกำร์   โกมลภมร  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวทิยำ      กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวขวญัศิริ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ ผูช่้วยผูจ้ดักำร        กรรมกำร 

๔.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด  หวัหนำ้งำนวชิำกำร                                              กรรมกำร 
                                                                    ระดบักำรศึกษำปฐมวยั              
๕.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแกว้                หวัหนำ้งำนวชิำกำร  ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          
                                                                   (ชั้น  ป.  ๔ - ๖)                                                            กรรมกำร 

          ๖.  นำงสำววิจิตรำ   แซ่ฮอ้    หวัหนำ้งำนบุคลำกร (ปฏิบตัิหนำ้ที่แทน)                    กรรมกำร   
 ๗.  นำงสำวอรัญญำ   ค  ำสมหมำย  หวัหนำ้งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอ้ม      กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำวสุมำลี   ผอ่งสุขใจ  หวัหนำ้งำนส่งเสริมงำนกิจกำรนกัเรียน                       กรรมกำร 
 ๙.  นำงสำวจรรยำ   ป่ินเกตุ  หวัหนำ้งำนประชำสมัพนัธง์ำนกำรศึกษำ                    กรรมกำร 

๑๐.  นำงน ้ ำผึ้ง   นำคมำ                   หวัหนำ้งำนวชิำกำร  ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                                   
                                                 (ชั้น  ป.  ๑ - ๓)                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที่   ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
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๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ คุณภำพของเด็ก     
๑.๑  มีพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย  แขง็แรง  มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแล 
        ควำมปลอดภยัของตนเองได ้

๑.  นำงเพียงใจ   สถำนสม 
๒.  นำงสำวชลดำ   เนียมวงษ ์  

๑.๒  มีพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออก 
         ทำงอำรมณ์ได ้

๑.  นำงสำวดวงตำ   ธรรมระโส 
๒.  นำงสำวชุติมำ   อรุณศิริ   

๑.๓  มีพฒันำกำรดำ้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิก                 
         ที่ดีของสงัคม 

๑.  นำงสำวชุติมำ   อรุณศิริ 
๒.  นำงสำวดวงตำ   ธรรมระโส 

๑.๔  มีพฒันำกำรดำ้นสติปัญญำ  ส่ือสำรได ้ มีทกัษะกำรคิด 
         พื้นฐำน  และแสวงหำควำมรู้ได ้

๑.  นำงพชัรำภรณ์   เพช็รใจศกัด์ิ 
๒.  นำงสำวนภสั   สุวรักษ ์

๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร   
๒.๑  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันำกำรทั้ง  ๔  ดำ้น  สอดคลอ้งกบั 
         บริบทของทอ้งถ่ิน 

๑.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด 

๒.๒  จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน ๑.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด 
๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรจดัประสบกำรณ์ ๑.  นำงพชัรำภรณ์   เพช็รใจศกัด์ิ 
๒.๔  จดัสภำพแวดลอ้มและส่ือเพือ่กำรเรียนรู้  อยำ่งปลอดภยั   
          และเพยีงพอ 

๑.  นำงสำวชนิสรำ   ขนุวิเศษ 

๒.๕  ใหบ้ริกำรส่ือเทคโนโลยสีำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้เพือ่ 
          สนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ์ 

๑.  นำงสำวปิยพร  ชุติมนัตำนนท ์

๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยมี 
         ส่วนร่วม 

๑.  นำงสำวปิยะนุช   ชมภูนุช 

๓ กำรจดัประสบกำรณ์ที่เนน้เด็กเป็นส ำคญั 
๓.๑  จดัประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันำกำรทุกดำ้นอยำ่ง 
        สมดุลเตม็ศกัยภำพ 

๑.  นำงเพญ็นภำ   ขนุทอง 

๓.๒  สร้ำงโอกำสใหเ้ด็กไดรั้บประสบกำรณ์ตรง  เล่น  และ  
         ปฏิบติัอยำ่งมีควำมสุข 

๑.  นำงสำวประภำภรณี   คงอยู ่

๓.๓  จดับรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่  
         เหมำะสมกบัวยั   

๑.  นำงสำวปิยพร  ชุติมนัตำนนท ์

๓.๔  ประเมินพฒันำกำรเด็กตำมสภำพจริง  และน ำผลกำร 
         ประเมินพฒันำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจดัประสบกำรณ์ 
         และพฒันำเด็ก 

๑.  นำงสำวณัฐณิชำ   มำลำ 
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๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ คุณภำพของผูเ้รียน   
 ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทำงวชิำกำรของผูเ้รียน 

        ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรส่ือสำร  และ 
              กำรคิดค ำนวณ   
        ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์  คิดอยำ่งมี 
               วิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และ  
               แกปั้ญหำ 
         ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
         ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
                กำรส่ือสำร 
         ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
         ๖)  มีควำมรู้  ทกัษะพื้นฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  

๑.  นำงน ้ ำผึ้ง   นำคมำ 
๒.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแกว้  

 ๑.๒  คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
         ๑)  กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำ 
               ก ำหนด 
         ๒)  ควำมภูมิใจในทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย 
         ๓)  กำรยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนควำมแตกต่ำงและ 
                หลำกหลำย 
         ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย  และจิตสังคม 

๑.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแกว้ 
๒.  นำงน ้ ำผึ้ง   นำคมำ 

๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร   
๒.๑  มีเป้ำหมำย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด 
         ชดัเจน     

๑.  นำงสำวสุมำลี   ผอ่งสุขใจ 

๒.๒  มีระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ๑.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแกว้ 
๒.๓  ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรที่เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นตำม  
          หลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๑.  นำงน ้ ำผึ้ง   นำคมำ 

๒.๔  พฒันำครูและบุคลำกรใหมี้ควำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ ๑.  นำงสำววิจิตรำ   แซ่ฮอ้ 
๒.๕  จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อ้ือต่อกำร 
          จดักำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ 

๑.  นำงสำวอรัญญำ   ค  ำสมหมำย 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่สนบัสนุนกำรบริหำร 
         จดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 

๑.  นำงสำวจรรยำ   ป่ินเกตุ 
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มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

๓.๑  จดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง  และ 
         สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้    

๑.  นำงสำวสุพตัรำ   กองเป็ง 
๒.  นำงสำวมะธิดำ   ดอนสกุล 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และเหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ    
          กำรเรียนรู้ 

๑.  นำงสำวพมิพำ   รอดจนัทร์    
๒.  นำงสำวจินตนำ   ลำไธสง   

๓.๓  มีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก                          ๑.  นำงสำวนุชนำถ   นุชเจริญ   
๒.  นำงสำววรรณนิสำ   เล็กประสมวงค ์

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ  และน ำผลมำ 
         พฒันำผูเ้รียน 

๑.  นำงสำวณิชำภำ   สุขศรี 
๒.  นำงสำวกลัยำ   เนืองแกว้ 

๓.๕  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่ 
         พฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 

๑.  นำงสำวณัฏฐำ   รุ่งเรืองศรี 
๒.  นำงพชัรินทร์   ดู่ขึ่ง 

 
หน้าที่   จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ในแต่ละมำตรฐำนของ                   

แต่ละระดบักำรศึกษำ   
 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัที่  ๑  เมษำยน พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 
  สัง่  ณ  วนัที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔     
 
 
                                                                                       (นำยประธำน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยำ) 
                                                                                        ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเฟ่ืองฟ้ำวทิยำ 
 
 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบผานเว็บไซต

โรงเรียน)



หลักฐานการเผยแพร่  SAR  ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)



 

แผ
นผ

ังโ
รง
เรีย

นเ
ฟื่อ

งฟ
้าว
ิทย

า 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)



     
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 

 

 
 
 
 

 

 
 

           
 

 
 

     
 

-งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา          -งานวางแผนอตัราก าลงั           -งานจดัท าและเสนอขอ                      -งานธุรการ 

-งานพฒันากระบวนการเรียนรู้                 และก าหนดต าแหน่ง                 งบประมาณ                -งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
-งานวดัผลประเมินผลและ                      -งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง        -งานจดัสรรงบประมาณ               -งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ             
  เทียบโอนผลการเรียน          -งานสร้างเสริมประสิทธิภาพ        -งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล    -งานประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
-งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา      ในการปฏิบตัิงาน             และรายงานผลการใชเ้งินและ         -งานจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร   
-งานพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี    -งานวนิัยและการรักษาวนิัย              การด าเนินงาน                -งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  เพื่อการศึกษา           -งานถอดถอน                            -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน    -งานส่งเสริมสนับสนุนดา้นวชิาการ 
-งานพฒันาแหล่งเรียนรู้                                              เพือ่การศึกษา                 งบประมาณบุคลากร   และบริหารทัว่ไป  
-งานห้องสมุด              -งานบริหารการเงิน                            -งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม           
-งานนิเทศการศึกษา                       -งานบริหารการบญัชี               -งานจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
-งานแนะแนวการศึกษา             -งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์         -งานรับนักเรียน 
-งานพฒันาระบบการประกนั                                                  -งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา            
  คุณภาพภายในสถานศึกษา                       ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั         
-งานส่งเสริมความรู้ดา้น                   -งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน      
  วชิาการแก่ชุมชน                                                                         -งานประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา           
-งานประสานความร่วมมือในการ                   -งานส่งเสริม สนับสนุนแลและประสาน 
  พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอื่น                                        งานการจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการ                      องคก์ร  หน่วยงาน และสถาบนัอื่น 
  แก่บุคคล  ครอบครัว องคก์รและ                                        ที่จดัการศึกษา           
  สถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา                       -งานประสานราชการกบัเขตพื้นที่          
                                การศึกษา และหน่วยงานอืน่     
                       -งานจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
                                        -งานบริการสาธารณะ 

              -งานที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอื่น 

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

ผูรั้บใบอนุญาต 
ท่ีปรึกษา

ท่ี 

ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

รวชิฃา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคคลบุคคล 

     กลุ่มบริหารทัว่ไป  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2561)



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
หลกัสูตรโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  พุทธศกัราช  ๒๕๖๑  ฯ  (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  ก  าหนดกรอบโครงสร้าง

เวลาเรียน  ดงัน้ี   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียน  (ช่ัวโมง) 

ป.  ๑ ป.  ๒ ป.  ๓ ป.  ๔ ป.  ๕ ป.  ๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้  (พ้ืนฐาน)  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

    -  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม                               
        และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    -  เศรษฐศาสตร์ 

    -  ภูมิศาสตร์ 

    -  ประวติัศาสตร์   

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐  ๔๐  ๔๐  ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐  ๘๐  ๘๐  

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

  รายวชิาเพิ่มเตมิ  

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 

  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน          

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนกัเรียน  

    -  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    -  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

*  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๕) (๕) (๑๐) (๑๐) (๑๕) (๑๕) 

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

หมายเหตุ  *  ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    
                                   กิจกรรมชมรม  หรือสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ    



เอกสารประกอบ
 

((ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ

COVID - 19 )



 
 
 
 

(ร่าง) 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

รหัสสถานศึกษา  ๑๑๑๓๑๐๐๐๕๒ โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๔ ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐    

โทรศัพท์  ๐ ๒๑๙๑ ๐๕๑๕-๖  โทรสำร ๐ ๒๑๙๑ ๐๕๑๖ 
E-mail : fahyai001@gmail.com  Website http://www.ffwschool.ac.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

mailto:fahyai001@gmail.com


 

๒ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนเด็ก   ๒๘๔  
จ ำนวนผู้เรียน  ๖๕๐  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๔  
ครูปฐมวัย  ๑๓  
ครูประถมศึกษำ  ๓๔  
บุคลำกรสนับสนุน  ๓  
อ่ืนๆ โปรดระบุ (พ่ีเลี้ยง,คนครัว,แม่บ้ำน,คนงำน,ยำม) ๒๔  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๑๒  
ห้องเรียนประถมศึกษำ ๑๘  
ห้องปฏิบัติกำร -  
ห้องพยำบำล -  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 

  



 

๓ 
 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตรำส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๒๒  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๔  
จ ำนวนครูครบชั้น   -  
๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๙  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๖  
จ ำนวนครู ครบชั้น   -  
๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อนุบำลปีที่ ๓ -  
ประถมศึกษำปีที่ ๖ -  
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

กำรศึกษำปฐมวัย -  
ระดับประถมศึกษำ -  

 
 
 
 

  



 

๔ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

จุดเน้น การเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือปฏิบัติ  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวธิีพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวยั 

 ๓. มีพัฒนำกำรสมวัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวยั 
 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยมำพัฒนำเด็กปฐมวัย

ให้มีพัฒนำกำรสมวยั 
 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมนิคุณภำพของเด็กปฐมวยัต่อผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 
      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
         สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลหรือกิจกรรมที่ด ำเนินกำรใน SAR ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็กตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็ก เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีข้อมูลเปรียบเทียบเด็กมีพัฒนำกำร
ย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ ควรระบุเครื่องมือ วิธีกำร และเกณฑ์กำรประเมินให้ชัดเจนและเหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก 
ในด้ำนกำรน ำผลประเมินคุณภำพของเด็กไปพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัย ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำกลุ่มเด็กที่มีผลกำรประเมินไม่บรรลุเป้ำหมำย จะท ำให้กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มีควำมเชื่อม่ันยิ่งขึ้น 

 
 

 

 



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น  ส่งเสริมพัฒนาการคุณลักษณะตามวัย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

 สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลหรือกิจกรรมที่ด ำเนินกำรใน SAR ให้ชัดเจนเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นในแต่ละมำตรฐำนที่สำมำรถพิจำรณำถึงควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนได้จำกกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมแผนที่วำงไว้ โดยระบุผลกำรด ำเนินงำนได้ว่ำกำรพัฒนำเด็ก
เป็นไปตำมแผน สู งกว่ ำแผน หรือต่ ำกว่ ำแผนที่ สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้ เ พียงใด มีกำรระบุจุด เด่น  
จุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำ รวมถึงจ ำนวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตำมจุดเน้น โดยแสดงในรูปตำรำง 
แผนภูมิหรือข้อควำมตำมควำมเหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้มีควำมชัดเจน 

 

 

 

 

 



 

๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุก

หน่วยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)   ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ใน

กำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
       สถำนศึกษำควรระบุรำยละเอียดข้อมูลหรือกิจกรรมที่ด ำเนินกำรใน SAR ให้ชัดเจน เช่น ครูมีกำรวำงแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้  ทุกชั้นปีอย่ำงไร  ครูทุกคนมีกำรตรวจสอบกำรจัด
ประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำยนั้นมีกระบวนกำรวัดและประเมินผลอย่ำงไร  และมีวิธีกำร
น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครูอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องตำมระบบบริหำรคุณภำพ 
PDCA นั้น ครูด ำเนินกำรอย่ำงไร จะท ำให้กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำมีควำมเชื่อมั่นยิ่งขึ้น 

 
 
  



 

๗ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึนและมีคุณธรรม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 
 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเองเพ่ิมเติมในเรื่องกำรน ำผลจำกกำรประเมินมำวำงแผน
พัฒนำผู้เรียน สรุปรำยงำนและน ำไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในรอบที่ผ่ำน
มำ และน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรประกันคุณภำพภำยในมำใช้ประกอบกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรในรอบต่อไป และควรน ำเสนอผลกำรประเมินให้ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทรำบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรประชุม เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม แผ่นพับ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๘ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน และพัฒนาความเป็นคนดี ความเป็นไทย ความเป็นสากล 

ผลการ
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำได้ระบุข้อควำม/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรไว้ชัดเจนดี หำกสถำนศึกษำได้เพ่ิมข้อควำมให้มีควำม
ละเอียดขึ้นจะท ำให้ SAR มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น เช่น สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ไว้อย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน โดยได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ผ่ำนกำรเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ท ำให้
สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพที่ชัดเจนและมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น
และแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นในแต่ละมำตรฐำน ที่สำมำรถพิจำรณำถึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
ได้จำกกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมแผนที่วำงไว้ โดยระบุผลกำรด ำเนินงำนได้ว่ำกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นไปตำม
แผนสูงกว่ำแผน หรือต่ ำกว่ำแผนที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้เพียงใด มีกำรระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำของ
สถำนศึกษำ รวมถึงจ ำนวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตำมจุดเน้น โดยแสดงในรูปตำรำง แผนภูมิหรือข้อควำมตำม
ควำมเหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้มีควำมชัดเจน 
 

 

 

 

 

 



 

๙ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมคุณธรรม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถำนศึกษำควรระบุข้อควำมที่แสดงว่ำมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดท ำเครื่องมือในกำรประเมิน   
กำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและ
อุปสรรค แล้วน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
สถำนศึกษำควรเขียน SAR เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้ทรำบบริบทของสถำนศึกษำชัดเจนยิ่งขึ้น คือ สำระส ำคัญ    

แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ส่วนบทสรุปผู้บริหำร เป็นกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองและน ำเสนอ
ข้อมูลโดยสังเขป ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ และผลกำรประเมินตนเองที่มีควำมกระชับ ชัดเ จน          
ตรงประเด็นส ำคัญ ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  ซึ่งประกอบไปด้วย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  
เป้ำหมำย  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูลผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก ข้อมูลห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  นอกจำกนั้นควรระบุข้อเสนอแนะ แหล่งข้อมูล
หลักฐำนอ้ำงอิง แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น โดยแยกเป็นกำรรำยงำน
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐำนให้ชัดเจน และสถำนศึกษำควรมีข้อมูลสรุปกำรมีพัฒนำกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๓ 
ปี รวมถึงกำรระบุควำมชัดเจนว่ำได้เผยแพร่ SAR  ให้ผู้ เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ทั้ง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสำร รวมทั้งมีช่องทำงให้ผู้อ่ำนหรือผู้ที่ สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

  
  



 

๑๐ 
 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ 

ประธำน นำงสำวกนกพรรณ  วงษ์วัง  

กรรมกำร นำงศิวำพร  อินเนียม  

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวอัจฉรำ  หอมหวล  

 

 
วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            

 

 

 




