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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

            โรงเรียนเฟองฟาวิทยา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการ

ศึกษาและดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   รวมทั้งจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   นอกจากนี้จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่

ผานมาทําใหประเทศไทยมีผูติดเช้ือเปนจํานวนมาก จึงทําใหโรงเรียนตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไมวาจะเปนแบบ on-air, on-line ,on-hand, on-

demand หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณที่ไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่

โรงเรียนไดน้ัน โรงเรียนจะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก “ไมไดมาเรียนที่โรงเรียน แตนักเรียนทุกคนตองไดเรียนรูอยางทั่วถึงและเสมอภาค” เพื่อให

นักเรียนมีคุณภาพเปนไปตามหลักสูตร  สถานศึกษาและเต็มตามศักยภาพ สงผลใหมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังน้ี

        ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ ซ่ึงแยกผลการประเมินตามรายมาตรฐาน มีผลดังนี้ มาตรฐานที่

1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ แสดงใหเห็นวาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โรงเรียนเฟองฟาวิทยา ยังสามารถพัฒนาเด็ก ใหมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ใหบรรลุตามเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดไว มีการ

จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบ ประกอบกับโรงเรียนสามารถดําเนิน

งานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไว รวมทั้งสามารถบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง มีการนําระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชในทุกระบบงาน เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถจัด

ประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี

ความสุข ซึ่งมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

            ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงแยกผลการประเมินตามรายมาตรฐาน มีผลดังนี้

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม แสดงใหเห็นวา โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด โดยมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่สง

เสริมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การมีความรูพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ นอกจากน้ียังมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและมีกระบวนการ

ตามระบบบริหารคุณภาพท่ีชัดเจน มีการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ประกอบกับโรงเรียนสามารถดําเนินงาน

ตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไว รวมทั้งสามารถบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยาง

ตอเน่ือง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สามารถพัฒนางานวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ สงเสริมใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ อีกทั้งยังสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสงเสริมใหครูผูสอนใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายที่เอื้อตอการเรียนรู จัดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน และการจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) เนนใหผูเรียนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เฟองฟาวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1113100052

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

่
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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) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ดีเลิศ

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 4)

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่  7  ปการศึกษา  2564 - 2566

3. แผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

4. รายละเอียดกิจกรรม  ปการศึกษา  2564

5. แฟมงาน / โครงการ / กิจกรรม ปการศึกษา  2564

6. แบบสรุปการประเมินโครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2564

7. รางวัล / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  ปการศึกษา  2562 - 2564

8. แฟมสะสมงานของนักเรียน  ปการศึกษา  2564

9. แฟมสะสมงานของครู  ปการศึกษา  2564

10. หลักสูตรสถานศึกษา

Page 4 of 72



11. แผนการจัดประสบการณ

12. แบบรายงานผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

13. เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

14. คูมือมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

15. สารสนเทศของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. สรุปแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

2. วิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียนดวย  SWOT  ANALYSIS

3. ศึกษานโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งนําไปประยุกตใช

4. ศึกษายุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  พรอมทั้งนําไปประยุกตใช

5. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2565

6. พัฒนามาตรฐานการศึกษาดวยวงจรคุณภาพ  Deming Cycle (PDCA)

7. พัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ  และแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดเปนชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียน (Professional  Learning  Community : PLC)

8. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

9. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การคัดกรองและพัฒนาเด็กสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะในการดูแลเด็กที่มีปญหาดานพัฒนาการและพฤติกรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การนิเทศการสอนครู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงาม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การเขียนแผนการจัดประสบการณแบบผังใยแมงมุม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การสอบแบบโครงการ (Project Approach)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW – MIS)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับการศึกษาปฐมวัย (แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน : Project Approach)

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (นําเสนอครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย)

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 4)

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่  7  ปการศึกษา  2564 - 2566

3. แผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

4. รายละเอียดกิจกรรม  ปการศึกษา  2564

5. แฟมงาน / โครงการ / กิจกรรม ปการศึกษา  2564

6. แบบสรุปการประเมินโครงการ / กิจกรรม  ปการศึกษา  2564

7. รางวัล / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  ปการศึกษา  2562 - 2564

8. แฟมสะสมงานของนักเรียน  ปการศึกษา  2564

9. แฟมสะสมงานของครู  ปการศึกษา  2564

10. หลักสูตรสถานศึกษา

11. แผนการจัดการเรียนรู  8  กลุมสาระการเรียนรู

12. แบบรายงานผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

13. รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2564

14. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2564

15. เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

16. คูมือมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

17. สารสนเทศของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. สรุปแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2564

2. วิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียนดวย  SWOT  ANALYSIS

3. ศึกษานโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งนําไปประยุกตใช

4. ศึกษายุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  พรอมทั้งนําไปประยุกตใช

5. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา  2565

6. พัฒนามาตรฐานการศึกษาดวยวงจรคุณภาพ  Deming Cycle (PDCA)

7. พัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ  และแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดเปนชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียน (Professional  Learning  Community : PLC)

8. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

9. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW – MIS)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การนิเทศการสอนของครู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงาม
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี "

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(........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 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) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

นักเรียนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  ล้ําปญญา  รักษาความเปนไทย

       1.  นักเรียนดี  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเปนผูมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมโดยอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดเปนอยางดี

       2.  มีวินัย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือขอตกลงของหองเรียน    โรงเรียน  สังคม  ชุมชน  และประเทศชาติอยางถูกตอง

       3.  ใฝคุณธรรม  หมายถึง  การพยายามหรือแสวงหาที่จะประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม

       4.  ลํ้าปญญา  หมายถึง  การมีความรูความสามารถในการเรียนรู  และแสวงความรูสูการปฏิบัติจริงไดโดยการคิดเปนทําเปน  แกปญหาเปน  มีการวิเคราะห  คิดสังเคราะห

อยางมีเหตุมีผล

       5.  รักษาความเปนไทย  หมายถึง  การดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ใหนักเรียนมีความรัก  และภูมิใจในความเปนไทย

วิสัยทัศน

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยา   มุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี   มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล   บนพื้นฐานของความเปนไทย   ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง  ภายใตการบริหารจัดการอยางเปนระบบ          

พันธกิจ

1.  ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

2.  พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

3.  สงเสริมใหนักเรียนดํารงชีวิตบนพื้นฐานความเปนไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบ  

เปาหมาย

1.  นักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

2.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

3.  นักเรียนมีจิตสํานึก  และตระหนักในความเปนไทย

4.  นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ   

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

เปาหมายที่  1  นักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

1.  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน

     -  จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษศีล 5

     -  จัดกิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี  3  TO  1

     -  จัดกิจกรรมการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ  

     -  จัดกิจกรรมจิตอาสารับบุญเติมบุญ

     -  จัดกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงประจําเดือน

     -  จัดกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห

     -  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

     -  จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม

     -  จัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอน    
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2.  รักษส่ิงแวดลอม

     -  ประชาสัมพันธวันสิ่งแวดลอมโลก

     -  รณรงคประหยัดนํ้า  ประหยัดไฟ

     -  ตอบปญหาชิงรางวัล

     -  กิจกรรมสาระนารูเกี่ยวกับธรรมชาติ

     -  จัดกิจกรรมประกวด

        1)  คัดลายมือ  ชั้นอนุบาลปท่ี  3  และช้ันประถมศึกษาปที่  1 -6

        2)  ระบายสีภาพ  ช้ันอนุบาลปที่ 1 – 2  และช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3

        3)  วาดภาพระบายสี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4– 6 

3.  พัฒนานักเรียนสูความเปนผูนํา

     -  จัดกิจกรรมการรณรงคใชสิทธิ์เลือกตั้ง

     -  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

     -  จัดกิจกรรมพิธีกรนอย/กิจกรรมหนาเสาธง

     -  จัดกิจกรรมจิตอาสา

     -  จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู

     -  จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนําสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

4.  เฟองฟาพลานามัยดี

     -  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟน  ผม  เล็บ  ทุกตนเดือน

     -  จัดกิจกรรมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน

     -  จัดกิจกรรมออกกําลังกายและนันทนาการตอนเชา

     -  จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพหนาแถว  โดยครูและตัวแทนนักเรียน

     -  ใหความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ

เปาหมายที่  2  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

1.  สงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  BBL  (Brain  Based  Learning)

     -  จัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพดานรางกาย

     -  จัดกิจกรรมประกวดหนูนอยรักการอาน

     -  จัดกิจกรรมนิทานในหองเรียน

     -  จัดกิจกรรมทานพอดี

2.  สงเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร

     -  กําหนดกรอบของกิจกรรรม

     -  นํารูปแบบมาตรฐานการสอนและการประเมินผลทางคณิตศาสตรมาใช

     -  ประยุกตสิ่งตาง ๆ  รอบตัวมาเปนสื่อการสอนคณิตศาสตร

     -  จัดกิจกรรมวันคณิตศาสตร  เพื่อเปนการสรุปรูปแบบการเรียนรูทักษะทางคณิตศาสตร  ผานกิจกรรมตามฐานการเรียนรูตาง  ๆ

3.  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     -  ครูออกแบบกิจกรรมการทดลอง  โดยใชหลักการวัฏจักรวิจัย

     -  จัดการทดลองตามกิจกรรมบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

     -  จัดนิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร

     -  จัดทําส่ือการสอนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนปฐมวัย

     -  จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร

4.  คัดกรองเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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     -  ติดตอประสานงานนักจิตวิทยาเด็ก

     -  ครูประจําช้ันคัดกรองเด็กในหองเรียน

     -  ออกหนังสือขอความรวมมือ  และหนังสือยินยอมรวมโครงการจากผูปกครอง

     -  ผูเชี่ยวชาญคัดกรองเด็กท่ีเขารวมโครงการ

     -  แจงผลการคัดกรองใหผูปกครองรับทราบ

     -  เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะเขารับการพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญ     

5.  พัฒนาศักยภาพเด็กดานเทคโนโลยี

     -  จัดตารางเรียนคอมพิวเตอร  และวิทยาการคํานวณ   

     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม  Paint

     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ

     -  จัดประกวดการวาดภาพโดยใชโปรแกรม  Paint

6.  พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     -  จัดกิจกรรมนําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษและประโยคเพ่ือใชในการสื่อสารอยางงายหนาเสาธง

     -  จัดกิจกรรม Morning  Meeting  สอดแทรกภาษาอังกฤษ

     -  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณสอดแทรกภาษาอังกฤษ

     -  ครูสอดแทรกภาษาอังกฤษงาย ๆ ในกิจวัตรประจําวัน

7.  พัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     -  กิจกรรมอานเขียนคําพื้นฐาน  เพิ่มคลังความรู

     -  กิจกรรมเขียนคําศัพทประจําสัปดาห

     -  กิจกรรมฝกอานตองเขียนได  ดวยคลิป VDO การสอนออนไลน

     -  ทดสอบการอานและการเขียน

8.  ดําเนินการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน สสวท.

     -  จัดกิจกรรมการแขงขันดานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร และคณิตคิดเร็ว

     -  จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน

     -  จัดกิจกรรมใหความรูสัปดาหวิทยาศาสตรและตอบคําถามจากการใหความรู

     -  จัดกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาความรูทางดานเทคโนโลยี

     -  จัดกิจกรรมการแขงขันความเปนเลิศดานเทคโนโลยีดวยโปรแกรมตาง ๆ

     -  ประเมินทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

9.  พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  (Project  Based  Learning )

     -  ใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน

     -  นําเสนอหัวขอเรื่องในชั้นเรียน

     -  วางแผนการทําโครงงาน  และออกแบบโครงงาน

     -  ลงมือปฏิบัติ  ติดตามการทํางาน

     -  สรุปผล

     -  จัดแสดงนิทรรศการ

10.  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  ชีวีมีความสุข

       -  กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา

       -  กิจกรรมพัฒนาสมองดวย  Brain  Gym

       -  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

       -  กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี

11.  สงเสริมศักยภาพดานสุนทรียภาพ 
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       -  สํารวจนักเรียนที่มีทักษะดานศิลปะแขนงตาง  ๆ  

       -  สงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะนอกเวลาเรียน

       -  จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการดานศิลปะแขนงตาง  ๆ

       -  สงตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการดานศิลปะของหนวยงานตาง  ๆ   

12.  พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     -  จัดทําส่ือการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

     -  นําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษและประโยคเพ่ือใชในการสื่อสารอยางงาย

     -  จัดทําปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

     -  อบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อพัฒนาการส่ือสารและการสอน

     -  จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและเหตุการณในปจจุบัน

     -  จัดทําผลงาน  ช้ินงาน  ของนักเรียนจากการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

     -  จัดการประเมินทักษะดานการส่ือสารของนักเรียน

13.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      -  วิเคราะหรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา RT  NT  และ  O – NET  ปการศึกษา  ๒๕๖๓

      -  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  RT  NT  และ  O – NET  ปการศึกษา  2564

      -  ประชาสัมพันธความสําคัญของการสอบ  RT  NT  และ  O – NET  และจัดกิจกรรมติวขอสอบใหตอเนื่อง  กอนถึงวันทดสอบจริง

      -  จัดการทดสอบเสมือนจริง 

      -  มอบรางวัลใหนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ RT  NT  และ O – NET  เต็ม  100  คะแนน

เปาหมายที่  3  นักเรียนมีจิตสํานึก  และตระหนักในความเปนไทย

1.  รูรักถ่ินไทย  ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

     -  เรียนรูประวัติศาสตรภาคเหนือ

     -  ตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติศาสตรภาคเหนือ

     -  จัดคายประวัติศาสตรภาคเหนือ โดยนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

2.  รูรักษชาติ  ศาสน  กษัตริย  และวัฒนธรรมไทย

     - กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ

     - กิจกรรมสวดมนตยามเชา

     - กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย

     - กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  เชน วันไหวครู วันลอยกระทง วันปใหม  การประกวดมารยาทไทย  การแตงกายแบบไทย        

       การละเลนเด็กไทย

เปาหมายที่  4  นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.  รูรักถ่ินไทย  ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

     -  เรียนรูประวัติศาสตรภาคเหนือ

     -  ตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติศาสตรภาคเหนือ

     -  จัดคายประวัติศาสตรภาคเหนือ โดยนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

2.  สงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและงานอาชีพ

    -  กําหนดรายละเอียดและกําหนดวันจัดการแขงขัน

    -  ประชาสัมพันธโครงการ

    -  จัดกิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

    -  จัดกิจกรรมการแขงขันเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ     

เปาหมายที่  5  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

1.  พัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพ
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     -  สงครูเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  

     -  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

     -  ครูนําความรูจากการอบรม ประชุม สัมมนา มาขยายผล

2.  พัฒนาครูเพื่อสรางสรรคส่ือดิจิทัล

     -  ใหความรูเรื่องการผลิตส่ือดิจิทัล

     -  จัดอบรมการผลิตส่ือดิจิทัล 

     -  ครูนําสื่อดิจิทัลไปใชในการจัดการเรียนการสอน

     -  จัดการประกวดสื่อดิจิทัล

3.  พัฒนาระบบเครือขายไรสาย

     -  สํารวจจุดติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณระบบเครือขายไรสาย

     -  จัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณระบบเครือขายไรสาย

     -  ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณระบบเครือขายไรสาย

     -  ทดสอบการใชงานระบบเครือขายไรสายใหมีความเสถียร

     -  ใชงานระบบเครือขายไรสาย

4.  สานสายใยใหความรูสูชุมชน

     -  เผยแพรความรูใหผูปกครองและชุมชนผานสื่อโซเชียล

     -  เผยแพรความรูใหผูปกครองและชุมชนดวยวิทยากร

        1)  กําหนดหัวขอและรายละเอียดท่ีจะใหความรูผูปกครองและชุมชน 

        2)  ติดตอประสานงานวิทยากร

        3)  จัดกิจกรรมเผยแพรความรู

5.  พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน  (FFW - MIS)

     -  พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)  ใหตรงกับความตองการของกลุมงานตาง  ๆ  ภายในโรงเรียน

     -  จัดอบรมการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน  (FFW - MIS) ใหผูบริหาร  ครูและบุคลากร

     -  ผูบริหาร  ครูและบุคลากรใชงานโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน  (FFW – MIS)

เอกลักษณ

สถานท่ีรมร่ืน  :  สะอาด  เรียบรอย  สวยงาม

อัตลักษณ

นักเรียนดี  :  มีมารยาทงาม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 4 3 - - 7

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 30 35 - - 65

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 33 54 - - 87

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 60 46 - - 106

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 127 138 - - 265

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 41 50 - - 91

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 38 40 - - 78

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 48 49 - - 97

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 65 67 - - 132

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 38 49 - - 87

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 50 52 - - 102

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 280 307 - - 587

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 30 หองเรียน EP - 407 445 - - 852
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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 พ่ึงสุข

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ขวัญศิริ เสนีวงศ ณ อยุธยา

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

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

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 10 2 - - 12

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 21 10 - - 31

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 32 13 - - 45

บุคลากรทางการศึกษา

- ผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 - - - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ 25 2 - - - 27

รวม 26 2 - - - 28
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

รวมทั้งส้ิน 26 34 13 - - 73

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 7 2 4:1 7:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 11 258 12 22:1 24:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 18 587 31 19:1 33:1
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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 0 2

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 4

ศิลปะ - - 1 1 2

การงานอาชีพ - - 1 - 1

ภาษาตางประเทศ - - 4 1 5

รวม 8 6 25 6 45

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 31 31

- เนตรนารี 31 31

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 31 31

กิจกรรมแนะแนว 31 31

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 31 31

รวม 155 155
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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 15 15 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 31 30 1

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขารับ การ

อบรม

ปที่

อบรม

โครงการปฏิบัติธรรมฟนฟูศีลธรรมโลก จัดโดย ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย
45 2564
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

99.33 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

ผลสําเร็จ

83.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนผูนํา

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง มีกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกตอง และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

83.55 : นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง มีกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกตอง และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. โครงการเฟองฟาพลานามัยดี

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือก รูเทาทัน และมีสุขภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ผลสําเร็จ

68.28 : นักเรียนขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม และมีสุขภาพไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงสงผลใหนักเรียนยังขาดความรูเขาใจในการดูแลสุขภาพ และไมไดออกกําลังกายเทาที่ควร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีพัฒนาการเปนไปตามคุณลักษณะตามวัยทั้ง 4 ดาน 2. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

ผลสําเร็จ

94.50 : 1. นักเรียนมีพัฒนาการเปนไปตามคุณลักษณะตามวัยทั้ง 4 ดาน 2. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูนําความรูเก่ียวกับคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัยไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีความรูดาน

คณิตศาสตรไดตามวัย และเรียนรูอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ
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94.00 : 1. ครูนําความรูเก่ียวกับคณิตศาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัยไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีความรูดาน

คณิตศาสตรไดตามวัย และเรียนรูอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีพัฒนาดานกระบวนการคิด

เกิดการเรียนรูดวยตนเองรูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผล นักเรียนมีใจรักในวิชาวิทยาศาสตร

ผลสําเร็จ

99.00 : 1. ครูนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีพัฒนาดานกระบวนการคิด

เกิดการเรียนรูดวยตนเองรูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผล นักเรียนมีใจรักในวิชาวิทยาศาสตร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการคัดกรองเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการพัฒนา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการพัฒนา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
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ศึกษาธิการ หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาการวาดรูปโดยใชโปรแกรม Paint 3. นักเรียนมี

ทักษะในการแกปญหาอยางมีระบบโดยกระบวนการสอนวิทยาการคํานวณไดตามวัย

ผลสําเร็จ

89.20 : 1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาการวาดรูปโดยใชโปรแกรม Paint 3. นักเรียนมี

ทักษะในการแกปญหาอยางมีระบบโดยกระบวนการสอนวิทยาการคํานวณไดตามวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถปฏิบัติตามคําสั่งงาย ๆ ได

ผลสําเร็จ

88.80 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถปฏิบัติตามคําสั่งงาย ๆ ได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

นักเรียนมีจิตสํานึก และตระหนักในความเปนไทย

โครงการ

1. โครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
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80.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

97.73 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. กิจกรรมรูรักษชาติ ศาสน กษัตริย และวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย 2. นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 3. นักเรียนสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณีความเปนไทย

ผลสําเร็จ

87.40 : 1. นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย 2. นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 3. นักเรียนสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณีความเปนไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4

นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

97.73 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง
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ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและงานอาชีพ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

75.60 : นักเรียนมีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งจากผลการ

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ พบวา ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ไมบรรลุตามเปาหมาย เพราะสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด – 19 นักเรียนสวนใหญเรียนในรูปแบบ Online สงผลใหนักเรียนขาดทักษะในการปฎิบัติ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความเปนมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความเปนมืออาชีพ โดยเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาอยางตอเนื่อง และไดนําความรูมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

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

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการพัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคสื่อดิจิทัล

คาเปาหมาย

90.00 : ครูระดับการศึกษาปฐมวัยผลิต คิดคนสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.50 : ครูระดับการศึกษาปฐมวัยผลิต คิดคนสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

คาเปาหมาย

80.00 : ครูสามารถนําสัญญาณระบบเครือขายไรสาย ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

83.00 : ครูสามารถนําสัญญาณระบบเครือขายไรสาย ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการสานสายใยใหความรูสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ
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85.20 : ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

คาเปาหมาย

90.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรมีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) สงผลใหการดําเนินงานภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ผลสําเร็จ

91.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรมีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) สงผลใหการดําเนินงานภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและทันสมัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

99.33 : 1. นักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดี 2. นักเรียนนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

2. โครงการรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

Page 29 of 72



80.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

ผลสําเร็จ

83.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรูวิธีการประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนผูนํา

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง มีกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกตอง และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

83.55 : นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง มีกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกตอง และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. โครงการเฟองฟาพลานามัยดี

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือก รูเทาทัน และมีสุขภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ผลสําเร็จ

68.28 : นักเรียนขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID - 19) นักเรียนสวนใหญเรียนในรูปแบบ Online จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวได การดูแลสุขภาพนักเรียนและการออก

กําลังกายอยางเปนเวลา เปนระบบ จึงทําไดยาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ “ อานออก เขียนได ” ใหมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น
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ผลสําเร็จ

88.25 : นักเรียนสามารถอานออก เขียนไดในระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีเปนไปตามเกณฑ 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ผลสําเร็จ

89.00 : 1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีเปนไปตามเกณฑ 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning )

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาความรู เกิดพลังความอยากรูอยากเห็น กลาตัดสินใจและมี

ความคิดสรางสรรค

ผลสําเร็จ

90.33 : นักเรียนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาความรู เกิดพลังความอยากรูอยากเห็น กลาตัดสินใจและมี

ความคิดสรางสรรค

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาสมองดวย Brain Gym ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลใหมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตดี

ผลสําเร็จ

83.49 : นักเรียนไดรับการพัฒนาสมองดวย Brain Gym ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลใหมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตดี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการสงเสริมศักยภาพดานสุนทรียภาพ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถดานศิลปะแขนงตาง ๆ และสรางผลงานเชิงประจักษทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

87.00 : นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถดานศิลปะแขนงตาง ๆ และสรางผลงานเชิงประจักษทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดี และสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได

ผลสําเร็จ

77.73 : นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดี และสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดไมเปนไปตามเปาหมาย

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียนสวนใหญเรียนในรูปแบบ Online สงผลใหนักเรียนได

รับการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นความสําคัญและมีความพรอมตอการทดสอบทางการ

ศึกษา

ผลสําเร็จ

84.00 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นความสําคัญและมีความพรอมตอการทดสอบทางการ

ศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3

นักเรียนมีจิตสํานึก และตระหนักในความเปนไทย

โครงการ

1. โครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

97.73 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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ศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. กิจกรรมรูรักษชาติ ศาสน กษัตริย และวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย 2. นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 3. นักเรียนสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณีความเปนไทย

ผลสําเร็จ

87.40 : 1. นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย 2. นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 3. นักเรียนสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณีความเปนไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

ยุทธศาสตรที่ 4

นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

97.73 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 2. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 3. นักเรียนนําแบบอยาง

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและงานอาชีพ
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คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

75.60 : นักเรียนมีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งจากผลการ

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ พบวา ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ไมบรรลุตามเปาหมาย เพราะสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด – 19 นักเรียนสวนใหญเรียนในรูปแบบ Online สงผลใหนักเรียนขาดทักษะในการปฎิบัติ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 5

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความเปนมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนไดรับการพัฒนาและมีความเปนมืออาชีพ โดยเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาตามหนวยงานตาง ๆ และนําความรูมาประยุกตใช

ในการจัดการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการพัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคสื่อดิจิทัล

คาเปาหมาย

90.00 : ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลิต คิดคนสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.50 : ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลิต คิดคนสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาได และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

คาเปาหมาย

80.00 : ครูสามารถนําสัญญาณระบบเครือขายไรสาย ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

83.00 : ครูสามารถนําสัญญาณระบบเครือขายไรสาย ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. โครงการสานสายใยใหความรูสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ

85.20 : ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อมั่น และสนับสนุนรวมมือกับ

โรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS)

คาเปาหมาย

90.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรมีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) สงผลใหการดําเนินงานภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและทันสมัย
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ผลสําเร็จ

91.00 : ผูบริหาร ครู และบุคลากรมีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) สงผลใหการดําเนินงานภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและทันสมัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 258 223 86.43 20 7.75 15 5.81

2. ดานอารมณ-จิตใจ 258 235 91.09 13 5.04 10 3.88

3. ดานสังคม 258 235 91.09 15 5.81 8 3.10

4. ดานสติปญญา 258 232 89.92 17 6.59 9 3.49

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 102

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 86 36.83 43.62 38.95 41.30 +2.35 6.03 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 86 34.31 40.23 43.50 40.15 -3.35 -7.70 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 86 50.38 63.07 67.50 63.96 -3.54 -5.24 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
86 39.22 61.44 71.55 67.91 -3.64 -5.09 ไมมีพัฒนาการ

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 91 85 93.41 78 78 100.00 97 96 98.97 132 132 100.00 87 86 98.85 102 97 95.10

คณิตศาสตร 91 91 100.00 78 77 98.72 97 96 98.97 132 129 97.73 87 79 90.80 102 98 96.08

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

91 91 100.00 78 88 112.82 97 97 100.00 132 132 100.00 87 87 100.00 102 102 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

91 91 100.00 78 78 100.00 97 97 100.00 132 132 100.00 87 86 98.85 102 101 99.02

ประวัติศาสตร 91 90 98.90 78 78 100.00 97 97 100.00 132 132 100.00 87 87 100.00 102 100 98.04

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
91 91 100.00 78 78 100.00 97 97 100.00 132 132 100.00 87 87 100.00 102 102 100.00

ศิลปะ 91 91 100.00 78 78 100.00 97 97 100.00 132 132 100.00 87 87 100.00 102 102 100.00

การงานอาชีพ 91 91 100.00 78 77 98.72 97 97 100.00 132 131 99.24 87 86 98.85 102 97 95.10

ภาษาตาง

ประเทศ
91 90 98.90 78 78 100.00 97 97 100.00 132 132 100.00 87 79 90.80 102 98 96.08
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 97

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
93 56.14 54.96 - 51.24 +51.24 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

93 49.44 53.46 - 38.89 +38.89 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 91

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 77.51 75.91 - -75.91 - -

อานออกเสียง - 69.95 68.21 78.47 - -78.47 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองเรียนในรูปแบบ Online จึงไมมี

ความพรอมในการเขารับการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 102

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 91 - - - - - - - - -

ป.2 78 - - - - - - - - -

ป.3 97 - - - - - - - - -

ป.4 132 - - - - - - - - -

ป.5 87 - - - - - - - - -

ป.6 102 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การคัดกรองและพัฒนาเด็กสําหรับกลุม

เปาหมายเฉพาะในการดูแลเด็กที่มีปญหา

ดานพัฒนาการและพฤติกรรม

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การนิเทศการสอนครู ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

หองเรียนและอาคารสถานที่สะอาด

เรียบรอย รมรื่น สวยงาม
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การเขียนแผนการจัดประสบการณแบบผัง

ใยแมงมุม
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การสอบแบบโครงการ (Project

Approach)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action

Research)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียน (FFW – MIS)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การพัฒนาการอานและการเขียนของ

นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

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

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

(Project Based Learning)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action

Research)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)

หองเรียนปกติ
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันกายบริหาร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด โครงการตอบปญหา

ธรรม "ทางกาวหนา" ครั้งที่ 38 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมพุทธศาสตรสากลในอุปถัมภ สมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย
2562

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 - 3
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งท่ี 18

ประเภทแมนยํา ระดับประถมศึกษา (ทีม FFW ROCKET TWO)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

(อพวช.)
2562

รางวัล "ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน" ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน" (Private School

Administrators and Teacher of the Year 2020) ประเภท "ผู

บริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน"

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม การประกวดและคัดเลือกผลงานวิจัย

นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2562

รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

แนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
สํางานศึกษาธิการ ภาค 2 2562

การนําเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ป “ บานนัก

วิทยาศาสตรนอยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ” (ชื่อผลงาน ขยะราย

ทําลายโลกสวย)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทย
2562

รางวัลโรงเรียนตนแบบ โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา

เพ่ือฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ”

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยการเผยแพรพระพุทธศาสนาประจํา

จังหวัดปทุมธานี และองคกรภาคีเครือขาย
2562

รางวัลชนะเลิศ การเจริญพระพุทธมนตบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับจังหวัด

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย
2562
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลการประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (National

Test : NT) วิชาคณิตศาสตร เต็ม 100 คะแนน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2563

รางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary

National Educational Test : O - NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชา

ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2563

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา

วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน
2563

รางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน" (Private School

Administrators and Teacher of the Years 2020) ประเภท "ครู

โรงเรียนเอกชนดีเดน"

ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2563

รางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน" (Private School

Administrators and Teacher of the Years 2020) ประเภท "ผู

บริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน"

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2563

รางวัลเหรียญเงิน การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ระดับอนุบาล นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสาน

และสงเสริมการศึกษาเอกชน

2564

รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ชั้น

ป. 4 - 6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสาน

และสงเสริมการศึกษาเอกชน

2564

รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตร

สามัญ ชั้น ป. 4 - 6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสาน

และสงเสริมการศึกษาเอกชน

2564

รางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน" (Private School

Administrators and Teachers of the Year 2021) ประจําป พ.ศ.

2564

ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2564

รางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน" (Private School

Administrators and Teachers of the Year 2021) ประจําป พ.ศ.

2564

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2564

รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)

ประจําป พ.ศ. 2563
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2564

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.)

ประจําป พ.ศ. 2563
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ (ต.ภ.)

ประจําป พ.ศ. 2563

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 2564

รางวัลโรงเรียนตนแบบศีลธรรม โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถาน

ศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ”

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยการเผยแพรพระพุทธศาสนาประจํา

จังหวัดปทุมธานี และองคกรภาคีเครือขาย
2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- 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. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 258

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 206 79.84 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 210

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 208

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 202

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 204

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 208 80.62 ดีเลิศ

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 211

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 214

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 207

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 205

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 195

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 212

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 197

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 222

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 209

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 206 79.84 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 200

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 215

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 217
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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

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 212

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 197

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 195

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 207 80.23 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 214

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 190

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 217

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 202

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 223

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 193

สรุปผลการประเมิน 80.14 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1

             จากสถานการณที่มีการแพรระบาดไวรัสโควิด 2019 ที่ผานมาทําใหประเทศไทยมีผูติดเชื้อเปนจํานวนมาก สงผลใหโรงเรียนตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลาก

หลาย ไมวาจะเปนแบบ on-air, on-line ,on-hand, on-demand หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของโรงเรียน ครู และนักเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการ

สอนในสถานการณท่ีไมสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไดนั้น โรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก “ไมไดมาเรียนที่โรงเรียน แตนักเรียนทุก

คนตองไดเรียนรูอยางทั่วถึงและเสมอภาค” เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนอยางไรก็ตาม เมื่อรูปแบบการเรียนการสอนไดถูก

ปรับเปล่ียนใหเขากับสถานการณ ดังน้ันวิธีการประเมินผลนักเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามมาดวย โดยเฉพาะการที่โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการประเมิน

พัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนจากที่บาน ซึ่งสงผลใหผลของการประเมินมาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้จะผันตรงตามเงื่อนไขและสถานการณที่กลาวมาแลวขางตน (โดยเฉพาะใน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ)

            ตอมาในสวนของกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถวางแผนการพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ

จิตใจ สังคม และสติปญญาใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ

โดยยึดกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามระบบบริหารจัดการ PDCA มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาอยางตอเน่ือง เนนการมีสวนรวมของผูปกครอง ไดแก

โครงการและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ดังน้ี
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        การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดวางแผนการดําเนินงานโดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนโดยองครวมทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม

และสติปญญาอยูในระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป ท้ังน้ีการกําหนดเปาหมายเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและบริบทของสถานศึกษา นอกจากน้ีครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ

ครบถวน ซ่ึงในการจัดประสบการณครูไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลเชนกัน ซึ่งจะเนนรูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติดวย

ตนเองเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น

          การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดปฏิบัติตามแผนงาน ไดแก งานพัฒนากระบวนการเรียนรู งานวัดผล ประเมินผล งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงจัดทําโครงการตาง ๆ เชน ในการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรม

“ทานพอดี” เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของอาหารท่ีรับประทานและเลือกทานในปริมาณเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และสามารถทานอาหารไดหลากหลาย ไมเหลืออาหารทิ้งรวมถึงมี

การควบคุมดูแลใหนักเรียนด่ืมนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการชั่งนํ้าหนัก/วัดสวนสูงภาคเรียนละ 3 คร้ัง มีกฎกติกาขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก

อันตราย มีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพดานรางกาย เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการดานรางกายที่ดี   นักเรียนไดเรียนรูการเคลื่อนไหวตาง ๆไดเลนและออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอ รวมถึงไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล      บึงคําพรอย (โรงพยาบาลราชบูรณะ ) ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยขอนักเรียน ไดแก การ

ดูแลสุขภาพชองปากและฟน วัคซีนตาง ๆ 

        การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ โรงเรียนปลูกฝงใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนตน มีความมั่นใจ กลาพูด  กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส

มีใจโอบออมอารีรูจักแบงปนชวยเหลือเพื่อนๆ   มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรีสากล เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส และใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดวยความ

สนุกสนาน

          การสงเสริมพัฒนาการดานสังคม มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานของนักเรียน เพื่อใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีวินัยในตนเอง มีมารยาทที่ดี

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได   รูจักการรอคอยชวยเหลือแบงปนเพื่อนในหองเรียนเก็บของเลนสิ่งของเคร่ืองใชของตนและของสวนรวม มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนทั้ง

ในและนอกหองเรียน

                   โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญา โดยสงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานเหมาะสมกับวัย และรูจักแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง ซึ่งจากการท่ีโรงเรียนไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ครูไดจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ มี

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร รูจักคนหาคําตอบดวยตนเอง ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา โครงการพัฒนาการสอนโดยใช Project   Approach โดยสงเสริมใหนักเรียนมีความ

สนใจเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวและมีทักษะในการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย โครงการสงเสริม

ทักษะทางคณิตสาสตร ระดับการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานคอมพิวเตอร โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ระดับการศึกษา

ปฐมวัยโดยครูชาวตางชาติ อีกท้ังมีการจัดมุมหนังสือภายในหองเรียนเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน และยังมีหองสมุดสําหรับนักเรียนปฐมวัย ใหนักเรียนและผูปกครองสามารถยืมหนังสือ

กลับไปอานท่ีบาน มีการจัดทําสมุดบันทึกรักการอาน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาของการอานหนังสือดวยตนเองอยางสนุกสนาน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสงเสริมการสรางสรรค

ผลงานดานศิลปะเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเสนอผลงานที่เหมาะสมตามวัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก มีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรมไทย   การแตงกายผาไทยในวันศุกร กิจกรรมสงเสริมการทําความดี โดยจัดทําสมุดบันทึกความดี V-Star

เปนตน และอีกโครงการที่สําคัญที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้นมาเพ่ือชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนใหเหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะนักเรียนที่มีลักษณะสมาธิสั้นหรือมี

พฤติกรรม/พัฒนาการที่สงผลตอความสามารในการเรียนรู คือโครงการคัดกรองพัฒนาการนักเรียนโดยนักจิตวิทยา ซ่ึงเปนโครงการที่มีการทํางานรวมกันระหวางผูปกครอง ครู และนัก

จิตวิทยา

        สวนในดานของสภาพแวดลอมโดยรวม ทางโรงเรียนไดจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยครูจัดหองเรียนใหมีอากาศถายเทสะดวก สะอาด

ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานนักเรียน จัดทําปายนิเทศโดยนักเรียนมีสวนรวม มีมุมประสบการณ  เชน  มุมเครื่องเลนสัมผัส  มุมศิลปะ  มุมหนังสือ  มุมบทบาทสมมติ  มุมธรรมชาติ 

มุมไมบล็อก  มุมเกมการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทําแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศเปนธรรมชาติ  เชน  ลานวาดรูปดวยสีชอลก สําหรับพัฒนาการทางดาน

ศิลปะสรางสรรค ลานใตตนไทร สําหรับกิจกรรมทั่วไป เชน เลานิทาน  เครื่องเลนปนปาย บอทราย เปนตน

         การตรวจสอบและวัดผล (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการที่ผูรับผิดชอบจัดทําขึ้นโดยจะมีการตรวจ

สอบทุกข้ันตอนอยางละเอียด รวมถึงระหวางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหาและสถานการณจริง ซ่ึงจะมีผูรับผิดชอบคอยติดตามโครงการ กิจกรรม และประเมินผล

โครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ซึ่งผลของกิจกรรมการพัฒนานักเรียนบรรลุเปาหมาย (สูงกวาเปาหมายที่กําหนด)และผลการดําเนินงาน

ตามโครงการทุกโครงการบรรลุเปาหมาย (สูงกวา เปาหมายท่ีกําหนด)

       การปรับปรุง / นําไปใช  (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการ

ตรวจสอบแลว การปรับปรุงมีทั้งวิธีการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิมโดยใชผลการประเมินมาปรับปรุง

การทํางานท้ังขณะดําเนินกิจกรรมและการนําผลประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตางๆใหดียิ่งขึ้น การปรับปรุงในทุกครั้งจะนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตางจาก

เดิมเม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไดดวย ซึ่งผลของการพัฒนาปรับปรุง

รูปแบบการจัดประสบการณ ไดแก การเพิ่มกิจกรรมการสอนวิทยาการคํานวณในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานเทคโนโลยี 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 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

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 เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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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. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2

              โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถดําเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ   มีการนําระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการประกัน

คุณภาพภายในทุกระบบงานและทุกมาตรฐาน เนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  ไดแก วงจร 

PDCA  ประกอบดวย

           การวางแผนการดําเนินงาน (Plan)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  ความ

ตองการของชุมชน  วัตถุประสงคของตนสังกัด  ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม  พรอมทั้งไดกําหนดแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมของแตละปการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพให

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

                   การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการดําเนินงานตามแผนตางๆโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารงานวิชาการ   มีการพัฒนา

นักเรียนเปนไปตามหลักสูตร และตามศักยภาพของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพของนักเรียนสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น โรงเรียน
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บริหารงานบุคคลโดยมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ตลอดจนใหขวัญและกําลังใจ ทําใหครูและบุคลากรมีคุณภาพมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน   มีการบริหารงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดลอมท่ัวไปใหมีความสะอาด รมรื่น มีสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยกับการจัดการเรียนรู  จัดใหมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการ

เรียนรู  ทําใหงายตอการคนควา  และการบริหารจัดการองคกร  โดยมีโครงการและกิจกรรมที่มาสนับสนุนการบริหารจัดการ ดังนี้ โครงการพัฒนาครูเพื่อสรางสรรคสื่อดิจิทัล กิจกรรม

คุณคือคนสําคัญ   กิจกรรมสานสายใยใจเปนหน่ึง กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมครู   กิจกรรมประกวดหองเรียน ทั้งนี้แตละโครงการและกิจกรรมมีการกํากับติดตามและประเมิน

อยางเปนระบบ

             การตรวจสอบและวัดผล   (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาแตงตั้งคณะทํางานของโครงการและกิจกรรม มีการแตงตั้งผูทําหนาที่ติดตาม เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานเปนระ

ยะๆ  เพื่อใหงานมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการนิเทศติดตามภายใน  โดยใชเครื่องมือในการประเมินผล เชน  แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการและ

กิจกรรม  เนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบ  และประเมินผล

          การปรับปรุง/นําไปใช  (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการนําผลการตรวจสอบและผลการประเมิน  มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน  เพื่อใหครูผูสอนนําขอมูลมาปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง พัฒนาสื่อ และคลิปวีดีโอการสอน  โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด

- 19  ทําใหครูสามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เปนธรรมชาติ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการก

ลับมาเขาเรียนตามปกติ ทําใหนักเรียนไดประโยชนและเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดีมากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 12

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 10 83.33 ดีเลิศ

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 11

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 10

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 10

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 10 83.33 ดีเลิศ

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 10

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 9

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 80.00 12 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 12

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 12

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 12

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 12

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 10 83.33 ดีเลิศ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 9

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 12
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 10

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 8

สรุปผลการประเมิน 87.50 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  มีการดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ผานกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐาน

ท่ี  3  ไดแก  วงจร  PDCA  ประกอบดวย

      การวางแผนการดําเนินงาน  (Plan)  ครูระดับการศึกษาปฐมวัยมีการวิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคล  ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช  2560  ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการทั้ง  4  ดาน  คือ  ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา 

มีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  และมีแผนการจัดประสบการณครบถวนทุกภาคเรียนและเหมาะสมตอการจัดประสบการณใหแกนักเรียนตามเปาหมายของหลักสูตร

      การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน  (Do)  ครูจัดประสบการณการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูและแผนการจัดประสบการณที่วางไว   การจัดประสบการณที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  สง

เสริมการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปน  สุขภายใตคําวา  เกง  ดี  มีสุข  รวมทั้งจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการเรียนผานเลน  เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณตรงเกิดการเรียนรูและ

มีการพัฒนาท้ัง   4   ดาน   เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยทั้งในหองเรียน   และนอกหองเรียนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจัดประสบการณการเรียนรู   ที่ครอบ

คลุมทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย  ดังนี้  

            ดานรางกาย   พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกายอยางเหมาะสมทั้งตามแบบอยางและตามจินตนาการ   เพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      ดานอารมณ-จิตใจ มีพัฒนาการดานอารมณ  ความรูสึกไดอยางเหมาะสม  รูจักยับยั้งชั่งใจ  รูจักการรอคอย  กลาแสดงออก  แบงปน  มีความรับผิดชอบ

       ดานสังคม  นักเรียนชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีวินัยในตนเอง  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีสัมมาคารวะตอผูใหญ 

      ดานสติปญญามีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา   มีความคิดพื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย  ครูจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมประสบการณโดยตรง

จากการเรียนผานการเลน  โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  และการเรียนรูรายกลุม  เพื่อกอใหเกิดความมีน้ําใจ   ความสามัคคี  การแบงปน  และการรอคอยเพื่อสงผลใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูไดอยางมีความสุข 

        โรงเรียนเฟองฟาวิทยาจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน  ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุน

ใหเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา รวมทั้งมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน   นอกจากนี้ภายในหองเรียนยังมีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู   มีการตกแตงหองเรียนให

สดใส นาอยู   นาเรียนและมีส่ือการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงมีการนําสื่อเทคโนโลยีมาใชจัดประสบการณและมีครูตางชาติมาชวยสงเสริม

พัฒนาการนักเรียนอยางเหมาะสมซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้   โครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย   ระดับการศึกษาปฐมวัย   โครงการสงเสริมทักษะ

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร   โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  ประเทศไทย  โครงการคัดกรองเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดานเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก  ระดับการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช  Project  Approach

        การตรวจสอบและวัดผล  (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการติดตาม  ประเมิน  และนิเทศการจัดประสบการณของครูปฐมวัยอยาง ตอเน่ือง   รวมทั้งจัดใหมีมีการประเมิน

พัฒนาการของนักเรียนตามสภาพจริง จากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน   ประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยใหผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม   อีกทั้งมีการประเมินพัฒนาการ

นักเรียนเปนระยะ     ดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย

          การปรับปรุง  / นําไปใช  (Act)  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา   มีการนําผลการประเมินมาใชในการสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนและปรับปรุงการจัดประสบการณของครูอยางตอ

เน่ือง เพื่อใหการจัดประสบการณของครูมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สถานศึกษากําหนด   ครูมีการทํางานวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา   โรงเรียนเฟอง

ฟาวิทยา   มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  ให  ผูปกครองไดทราบอยางสมํ่าเสมอ   ผานสมุดสื่อสัมพันธบานกับโรงเรียน  สื่อออนไลน  ไดแก  กลุมไลนผูปกครอง  มี

การรายงานโดยผานสมุดประจําตัวนักเรียนทุกภาคเรียน   รายงานผลกิจกรรมของนักเรียน   และกิจกรรมตาง ๆ ผาน   Facebook   ของโรงเรียน   พรอมทั้งนําผลการประเมินที่ไดไป

พัฒนาการจัดประสบการณอยางมีคุณภาพตอไป
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 587

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 80.00 573 97.61
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 571

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 562

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 586

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 572

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
80.00 558 95.06

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 572

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 560

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 542

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 464 79.05 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 452

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 476

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 579 98.64
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 581

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 577
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 585 99.66
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 585

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 548 93.36
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 552

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 544

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 580 98.81
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 572

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 587

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 587 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 587

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 587

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 587 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 587

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 587 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 587

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 587

สรุปผลการประเมิน 96.22
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

         โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน เปนไปตามที่สถาน

ศึกษากําหนด การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมีกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้

          การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โรงเรียนเฟองฟาวิทยากําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน เปาหมาย

เชิงคุณภาพอยูที่ระดับดีเลิศ สวนคาเปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 80 ในแตละประเด็น ทั้งนี้การกําหนดคาเปาหมายเปนไปตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา โดยมี

เปาหมายที่สําคัญไดแก ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา รวมท้ังมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในสวนของเปาหมายดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการกําหนดคาเปาหมายเชิง

คุณภาพอยูที่ระดับดีเลิศ คาเปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 80 โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน

ประจําป อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนจุดเนนของ

ผูเรียน โดยมีการกําหนดเปาหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน

          การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (DO) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่มีความหลากหลาย โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม ตามงาน

พัฒนากระบวนการเรียนรู งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึงเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมุงเนนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีั้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรู

ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานผานกระบวนการกลุมและเนนการลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน

การเขียน การส่ือสารและการคํานวณ การใชความสามารถในการคิดวิเคราะห อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นอกจากน้ันยังสงเสริมใหผูเรียนความ

สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ทั้งนี้

โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อมุงพัฒนาครูผูสอนทุกคนใหมีความสามารถในการนํา

เทคนิคการจัดการเรียนรูไปพัฒนาผูเรียนใหตรงตามศักยภาพ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู พรอมทั้งมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด

หองเทคโนโลยี เพ่ือสืบคนขอมูล ครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการแลกเปลียนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่เปนไป

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และวัฒนธรรมไทยท่ีเปนเอกลักษณของชาติท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ภายใตคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการจัดทํา

โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะท่ี 7 ที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีตามหลักสูตร และตามจุดเนนที่

สําคัญ ไดแก โครงการพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project   Based   Learning)   โครงการรูรักถิ่นไทย   ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง   โครงกาย

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข   โครงการสงเสริมศักยภาพดานสุนทรียภาพ   โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและงานอาชีพ   โครงการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมสานศิลปภาษาไทย  กิจกรรม  Science & Math  แสนสนุก  กิจกรรม  Scouts Survival Skills   กิจกรรมการจัดหองสมุดมีชีวิต   กิจกรรมปจฉิมนิเทศ  โดย

แตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบ พรอมทั้งมีการกํากับ ติดตามโครงการและกิจกรรมอยางเปนระบบ 

          การตรวจสอบและวัดผล (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดําเงินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ผูรับผิดชอบจัด

ทําขึ้น ภาคเรียนละ 1 คร้ัง คือ การตรวจสอบระหวางการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม และประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การอาน การเขียน การสื่อสารและคิดคํานวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นและแกปญ ความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว นอกจากนี้โรงเรียนเฟองฟาวิทยายังมีการตรวจสอบผลการทดสอบความสามารถดานการอาน

ของผูเรียน (Reading Test :RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (Nationl Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยมีการตรวจสอบเปนระยะ ในลักษณะการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ รวมทั้งจัดใหมี

การติวเขมเพ่ือเสริมความรูและทักษะใหผูเรียน อีกท้ังไดมีการตรวจสอบและประเมินผลโดยการบูรณาการขณะการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และมีการ

ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมตามโครงการท่ีทางโรงเรียนเฟองฟาวิทยาจัดขึ้น 

          การปรับปรุง /นําไปใช (Act) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยใชผลการตรวจสอบ/ผล

การประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ท้ังขณะดําเนินงานและการนําผลประเมินโครงการและกิจกรรม มาพัฒนาปรับปรุงการจัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีการใชผลการประเมินทุกระดับทั้งจากสถานศึกษา จากสํานักทดสอบทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   มาเปนขอมูลพื้นฐานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ซึ่งประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8

กลุมสาระการเรียนรู การทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับ

ชาติ (Nationl Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อันจะสงผลใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
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1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

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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4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 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

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

            โรงเรียนเฟองฟาวิทยา มีการดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวอยางสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งมีการบริหารจัดการ

คุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง และจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สามารถพัฒนางานวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูใหเปนครูมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้

            การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) โรงเรียนเฟองฟาวิทยาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลแลตนสังกัด ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สําหรับนํา

ไปใชในการดําเนินงาน พรอมท้ังไดกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในแตละปการศึกษา ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โรงเรียน

เฟองฟาวิทยามีแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําป กระบวนการจัดทําแผนใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน

            การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ ดวยระบบคุณภาพวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุก

ระบบงานและทุกมาตรฐานการทํางาน ดําเนินงานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการทั้งทางดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน

การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาชุมชน และทองถิ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยง

วิถีชีวิตจริงและครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย โรงเรียนบริหารงานบุคคล โดยการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีการบริหารงบประมาณท่ีสมดุลมีประสิทธิภาพ มีการบริหารทั่วไปโดยจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ สงผลให
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ผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน และจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ โครงการพัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาครูเพื่อสรางสรรคสื่อดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย   โครงกายสานสายใยใหความรูสูชุมชน โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) กิจกรรมสานสายใยใจเปนหนึ่ง กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมครู กิจกรรมคุณคือคนสําคัญ กิจกรรมบํารุงอาคารสถานที่และสิ่ง

แวดลอม กิจกรรมประกวดหองเรียน   กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง และกิจกรรมสรางความสัมพันธและรวมมือกับชุมชน ทั้งน้ีแตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบ

และมีการกํากับติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

         การตรวจสอบและวัดผล (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานทั้ง 4 งาน ตามมาตรฐาน

อยางตอเน่ือง มีระบบการตรวจสอบการประกันภายใน และการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา เพื่อการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยใชเครื่องมือในการประเมินผลที่

หลากหลาย ไดแก แบบสํารวจรายการ แบบบันทึกการสังเกต แบบสํารวจขอมูล แบบสัมภาษณ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ซ่ึงมีการใชเทคนิคการประเมินโดยเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย รวมทั้งเนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล

              การปรับปรุง/นําไปใช (Act) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการนําขอมูลมาใชในปรับปรุงและพัฒนา ครู บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ทุกฝายมีสวนรวมในการ

วางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2564 มี

การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW - MIS) ทําใหการบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมท้ังมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู จัดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลือ ใหผูเรียนได

เขาถึงและใชประโยชนไดจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนตามศักยภาพ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 31

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 27 87.10 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 27

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 31

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 25

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 26

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 27

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 90.00 28 90.32 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 31

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 26

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 27

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 30 96.77 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 28

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 31

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 29 93.55 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 28

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 29

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 31

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 26

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 30 96.77 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
√ - 31

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 29

สรุปผลการประเมิน 92.90 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

               โรงเรียนเฟองฟาวิทยาสามารถดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับหลักสูตรของสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน   นอกจากน้ียังสงเสริมใหครู

ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย   มีการบริหารจัดการเรียนรูท่ีสรางปฏิสัมพันธเชิงบวกใหกับผูเรียน ครูรักเด็ก ใหเด็กรักครู และรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวม

กันอยางมีความสุข อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ใชผลการประเมินเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่สําคัญตามระบบบริหารคุณภาพ ดังน้ี

          การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) ครูผูสอนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัด

กิจกรรมการเรียนรูไดจริง มีการวางแผนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูและนําเสนอผลงาน และผูเรียนสามารถนําไปประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันได ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพประกอบดวยกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และมีการพัฒนาหนวยการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุก

ภาคเรียน

   การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) ครูผูสอนนําแผนการจัดการเรียนรูสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรูท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังใชแหลงเรียนรูท่ีมีภายในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมสรรหาพอครู แมครู เพื่อสรางโอกาส

ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูตามศักยภาพจากสื่อที่หลากหลาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผู

เรียน สงผลใหผูเรียนเรียนรูรวมกันไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 7 ที่สงเสริมใหกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีประสิทธิภาพ ไดแก โครงการพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนคุณภาพดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based  Learning)  โครงการรูรัก

ถิ่นไทย   ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง   โครงกายสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข   โครงการสงเสริมศักยภาพดานสุนทรียภาพ   โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิต

และงานอาชีพ   โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมสานศิลปภาษาไทย  กิจกรรม  Science & Math  แสนสนุก  กิจกรรม  Scouts Survival Skills  กิจกรรมการจัด

หองสมุดมีชีวิต  และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ ท้ังนี้ ในแตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน พรอมทั้งมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ

            การตรวจสอบและวัดผล (Check) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และนิเทศการจัดการเรียนรู รวมทั้งมีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจนโดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู เปดโอกาสให

ผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล พรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และผูปกครองเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรูหรือ

สื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

          การปรับปรุง/นําไปใช (Act) โรงเรียนเฟองฟาวิทยามีกระบวนการปรับปรุง โดยการนําผลการตรวจสอบและผลการประเมินมาปรับปรุง

คุณภาพของผูเรียน และคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ซึ่งครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู รวมทั้งให

ขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง ดวยกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โดยประเด็นสําคัญที่มีการปรับปรุง

ในการจัดการเรียนรู คือ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอน ที่ใชในการจัดการเรียนรูชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งครูผูสอนทุกคนไดพัฒนาคลิปวิดีโอการสอนอยางตอเน่ือง รวมทั้งใชแอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดการเรียนรู

รูปแบบ Online สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ดีเลิศ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ดานรางกาย เด็กมีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ใชกลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็กไดอยางคลองแคลว

สัมพันธกัน โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพลศึกษา โดยครูพลศึกษา เชน ฝกการวิ่ง ฝกการกระโดด ฝกการทรงตัว การใชตารางเกาชอง การเรียนวายนํ้า มีการกิจกรรมทดสอบ

สมรรถภาพทางดานรางกาย ไดแก การยืนกระโดดไกล การงอตัวขางหนา ยืนเขยงปลายเทา และ วิ่ง 20 เมตร และมีการจัดกิจกรรมกลางแจง เชน เครื่องเลนสนาม ปน

จักรยาน การละเลนไทย เครื่องเลนปนปาย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดานสุขนิสัย การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากทํา

กิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียน มีการใหนักเรียนแปรงฟนหลังอาหารทุกคน อาบนํ้าและนอนหลับพักผอนเปนเวลา ครูแนะนําการใชหองนํ้าและการทําความสะอาด

ในเร่ืองการขับถายถูกวิธี และการรักษาความสะอาดของรางกาย โรงเรียนไดมีการแจงรายการอาหารประจําเดือนทุกเดือน ใหผูปกครองรับทราบ นอกจากน้ีโรงเรียนยังไดมี

การจัดใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ครบท้ัง 5 หมู ถูกตองตามหลักโภชนาการ ดื่มนมตามเวลา พรอมทั้งมีอาหารวางบาย รวมทั้งไดจัดใหมีการ

นอนหลับพักผอนตามเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัย อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพนักเรียน เชน จัดทําตารางบันทึก การตรวจ

สุขภาพนักเรียน เล็บ ผม ฟน และการเจริญเติบโตของรอบศีรษะ จัดใหบริการเคลือบฟลูออไรด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งมีการสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตน

ตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีออนตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานที่เสี่ยงอันตรายในหนวยการเรียนรูอีกดวย เมื่อ

พบวา นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด ครูจะสงเสริมดูแลในเรื่องโภชนาการทางดานอาหารและการออกกําลัง

กาย พรอมใหคําแนะนําผูปกครองในดานการรับประทานอาหารใหเหมาะสม 2. ดานอารมณ-จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ - จิตใจ สามารถควบคุม และแสดงออก

ทางอารมณ ดังน้ี นักเรียนมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยใหนักเรียนใกลชิดธรรมชาติ มีตนไมใหความรมรื่น นอกจากน้ี การเรียนดนตรีสากล การเรียนพลศึกษา กิจกรรมศิลปะสรางสรรค

กิจกรรมการแสดงวันศุกรหรรษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเฟองฟาลําลึก ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีชวยสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกทางอารมณ มีความสนุกสนาน

ราเริง นอกจากน้ีครูไดฝกใหนักเรียนรูจักการอดทนและการรอคอย เชน เขาแถวรอคอยตามลําดับกอนหลัง ฝกใหนักเรียนรูจักแกปญหางาย ๆ ดวยตนเอง บอกความรูสึก

และความตองการของตนเองได เชน เมื่อมีอาการไมสบาย ปวดหัว ปวดทอง และสามารถควบคุมอารมณไดตามโอกาส เชน เมื่อถูกชม เมื่อทําความดี ก็จะยิ้มดวยความ

ภาคภูมิใจ เมื่อรูสึกเจ็บและเสียใจก็สามารถแสดงออกความรูสึกไดอยางเหมาะสม เปนตน 3. ดานสังคม เด็กมีพัฒนาการดานสังคม สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวันได ครูไดฝกใหนักเรียนไดรูจักการชวยเหลือตนเองในการใสเสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา การเก็บของเลน และเก็บของเขาที่ถูกตองเรียบรอย เลนและทํา

กิจกรรมรวมกับผูอื่นได เชน การเลนตามมุมในหองเรียน การเรียนวายนํ้า กิจกรรมพลศึกษา การทําศิลปะแบบรวมมือ การทํางานเปนกลุม นักเรียนมีวินัย มีความรับผิด

ชอบ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได เชน การตอแถว การเขาแถวไดอยางมีระเบียบ ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลา สรางขอตกลงในหองเรียนและสามารถ

ปฏิบัติตามได รูจักการแบงปน ชวยเหลือมีนํ้าใจกับผูอื่น รูจักประหยัดนํ้า เชน ขณะแปรงฟนไมควรเปดน้ําทิ้งไว และควรปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้ง นักเรียนมีมารยาทในการ

อยูรวมกัน และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไดเหมาะสมกับวัย ไดแก การไหวผูใหญ การเดินผานผูใหญ การรับสงของจากผูใหญ ใชวาจาดวยคําสุภาพไพเราะ นอกจากนี้ยังมี

โครงการฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลก โดยจัดทําสมุดบันทึกความดี กิจกรรมตักบาตรอาหารแหง และกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 4. ดานสติปญญา เด็กสามารถ

สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนตัวนักเรียนเปนสําคัญ มีการตั้งคําถามปลายเปด เพื่อใหนักเรียนไดสนทนาโตตอบ การถายทอดความคิดโดยการ

สนทนาเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ สามารถแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานของตนเอง รูจักตั้งคําถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ สงเสริมให

นักเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล ฝกทักษะทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได โดยจัด

โครงการสงเสริมพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย โครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย การทดลองวิทยาศาสตร และโครงการสงเสริม

ทักษะทางคณิตศาสตรระดับการศึกษาปฐมวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนเฟองฟาวิทยาดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว ตรงตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ สามารถบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจํา

ป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ

และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง สงผลใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสราง

และพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหมีความหลากหลาย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สงผลใหเด็กและผูพบเห็นมีความสุข และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนและใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสุและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของครูอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีโรงเรียนเฟองฟาวิทยา

ยังมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตันสังกัด ตรงตามเวลาที่กําหนด

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ครูระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดประสบการณพัฒนาเด็กไดอยางสอดคลองกับพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็กเปนราย บุคคล จัดประสบการณ

และกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รวมท้ังจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนผานการเลน เพื่อพัฒนาทางดานรางกาย

ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไดอยางประสิทธิภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ สําคัญ ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาการสอนโดยใช Project Approach

เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะดานตาง ๆ เชน สะเต็มศึกษา (STEM - แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี
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(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เพื่อไปใชในการเชื่อมโยง และแกปญหาในชีวิตจริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของ

ชุมชนและทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหผูปกครองและวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กมีพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน 2.

โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เปนโครงการท่ีสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก

โดยใชกระบวนการสืบเสาะ การคิดแกปญหาดวยตนเอง ผานกิจกรรมการทดลอง และการจัดทําโครงงาน(Project Approach) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสงผลใหโรงเรียนได

ผานการคัดเลือกการนําเสนอผลงาน "โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย" ซึ่งเปน 1 ใน 13 ผลงานที่เขานําเสนอตอองคประธานในพิธี ในนิทรรศการครบรอบ 10 ป

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย และไดรับการตีพิมพลงในหนังสือท่ีระลึกครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา 2563 3. การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 6 หลัก เปนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ ท่ีเนนเด็กเปนศูนยกลาง และมีความสอดคลองกับหลักการเรียนรูของสมอง คือ “ กิจกรรมหลัก

6 กิจกรรม ” ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา

สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว 4. การจัด

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยครูจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวัย มีอากาศถายเทสะดวก ปลอดภัย หองเรียนสะอาด มีพื้นที่

แสดงผลงานเด็ก จัดทําปายนิเทศโดยเด็กมีสวนรวม ครูจัดมุมประสบการณ เชน มุมเครื่องเลนสัมผัส มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมธรรมชาติ มุมไมบล็อก มุม

เกมการศึกษา โรงเรียนยังมีการจัดทําแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศเปนธรรมชาติ เชน ลานชอลก สําหรับพัฒนาการทางดานศิลปะสรางสรรค ลานไทร

สําหรับพัฒนาการดานภาษา เชน การเลานิทาน การรองเพลง เครื่องเลนปนปาย บอทราย แปลงเกษตรฝงประถมศึกษา เพื่อเอื้อตอการเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีหอง

คอมพิวเตอร เพ่ือใหเด็กอนุบาลช้ันปท่ี 2 และอนุบาลช้ันปที่ 3 ไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองที่เหมาะสมกับวัย 5. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา โดยมีการประเมินเด็กตามหลักเกณฑการประเมินตามพัฒนาการเด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเฟองฟาวิทยา พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินแฟมผลงานของเด็ก มีโครงการคัดกรองเพื่อสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และครูมีการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ 2 เรื่อง 6. กิจกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ ไดแก วายนํ้า

พละบก ดนตรี คอมพิวเตอร ทัศนศึกษา และกิจกรรมตลาดนัดรักษโลก ซึ่งเปนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ทําใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล และเต็ม

ศักยภาพ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น ดังจะเห็นไดจากการวัดและประเมินผลอยางตอ

เนื่อง การจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะท่ีหลากหลาย 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล ดังจะเห็นไดจากการสอบวัดและประเมินผลความ

สามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดใหมีโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning ) กิจกรรมชมรมนักคิด ชมรมนักวิทยาศาสตรนอย เพื่อสงเสริมความสามารถของผู

เรียน 3. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีมเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ดังจะ

เห็นไดจากที่ผูเรียนรวมกันทําโครงงานตามระดับช้ัน ซึ่งเปนไปตามความสนใจของผูเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา และเปนผูอํานวยความสะดวก นอกจากน้ียังมีการนําเสนอ

นิทรรศการโครงงานในชวงภาคเรียนท่ี 2 ของแตละปการศึกษา นักเรียนรวมกิจกรรมกิจกรรม Scouts Survival Skills เพื่อรูจักการทํางานรวมกัน การเปนผูนําและผูตาม

ที่ดี และรูจักปรับตัวเองเขากับสถานการณตาง ๆ ได รวมท้ังมีการทําใบงานในแตละรายวิชา และรวบรวมเปนแฟมสะสมงานของตนเอง 4. ผูเรียนมีความสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม ดังจะเห็นไดจากผูเรียน

สามารถสืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเองอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไดเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ซึ่งมีการแขงขันการใชโปรแกรมตาง ๆ และการแขงขันตอบปญหาทางดานเทคโนโลยี 5. ผูเรียนบรรลุและ

มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดังจะเห็นไดจากผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด และสูงกวาระดับ

ประเทศ โดยผูเรียนมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 6. ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม ดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติกิจกรรม

การเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมรูรักษชาติ ศาสน กษัตริย และ

วัฒนธรรมไทย 7. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย ดังจะเห็นไดจาก

ผูเรียนเรียนรูในทองถิ่นของตนจากกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู 8. ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมชมรม และกิจกรรม Scouts

Survival Skills 9. ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข

เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น ดังจะเห็นไดจากการเขารวมโครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข โครงการสงเสริมศักยภาพดานสุนทรียภาพ และโครงการ

เฟองฟาพลานามัยดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ
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1. โรงเรียนดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว ตรงตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 3. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

งานประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา 4. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี

ความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง สงผลใหครูผูสอน สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาครูสูความเปนครูมือ

อาชีพ และโครงการพัฒนาครูเพ่ือสรางสรรคสื่อดิจิทัล 5. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ

ภายในโรงเรียนใหมีความหลากหลาย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สงผลใหผูเรียนและผูพบเห็นมีความสุข และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดังจะเห็นไดจาก

โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย กิจกรรมบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และกิจกรรมประกวดหองเรียน 6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน (FFW – MIS) และโครงการ

พัฒนาระบบเครือขายไรสาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง รวม

ทั้งการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 2. โรงเรียนจัดใหครูผูสอนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดใหมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากโครงการ

พัฒนาระบบเครือขายไรสาย และกิจกรรมบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3. โรงเรียนจัดใหมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในจัดการ

เรียนรู สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ดังจะเห็นไดจากโครงการรูรักถิ่นไทย ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและงานอาชีพ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสานศิลปภาษาไทย  กิจกรรม  Science & Math  แสนสนุก  กิจกรรม  Scouts Survival Skills  และกิจกรรมการจัดหองสมุดมี

ชีวิต  ซ่ึงใจแตละโครงการและกิจกรรมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน พรอมท้ังมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ 4. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลผูเรียน

อยางเปนระบบ สอดคลองกับหลักเกณฑการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรของสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และนิเทศการจัดการเรียนรู

ประกอบกับมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และผูปกครองเพื่อนําไป

ใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลายในการจัดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สงเสริมใหครูผูสอนสามารถจัดประสบการณ เพ่ือฝกใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนยังขาดความสามารถในการเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สงเสริมใหมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ

5. แนวทางการพัฒนา

1. จัดใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีน้ําหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑ

3. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยี และส่ือดิจิทัลที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

4. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณแบบการคิดมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

5. พัฒนาใหมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

6. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
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6. ความตองการชวยเหลือ

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดประสบการณโดยใชการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) ใชสื่อเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย

2. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหเกิดใหเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ

หรือนวัตกรรม 

3. การสรรหาครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความตองการและจําเปน

4. ไดรับการนิเทศ กํากับ และติดตาม จากหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง

5. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรมากยิ่งขึ้น

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับการศึกษาปฐมวัย (แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน : Project Approach)

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

                กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะดานตาง ๆ เชน สะเต็มศึกษา(STEM - แนวทางการจัดการ

ศึกษาท่ีบูรณาการ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เพื่อไปใชในการเชื่อมโยง และแกปญหาใน

ชีวิตจริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนการสงเสริมใหเด็กสามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น เปดโอกาสใหผูปกครองและวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ผานกระบวนการ 3 ระยะ ต้ังแตขั้นเร่ิมตนโครงการขั้น

พัฒนาโครงการ จนถึงการสรุปโครงการ โดยจะเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กมีพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (นําเสนอครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย)

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เปนโครงการท่ีสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก

โดยใชกระบวนการสืบเสาะ การคิดแกปญหาดวยตนเอง ผานกิจกรรมการทดลอง และการจัดทําโครงงาน (Project Approach) ที่ผานกระบวนการ 3 ระยะ ต้ังแตขั้นเร่ิมตนโครงการ

ข้ันพัฒนาโครงการ จนถึงการสรุปโครงการ โดยจะเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตเขากับบริบทของทองถิ่น การแกปญหา การสรางนวัตกรรม และสงเสริมการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน (Sustainable Development Project) จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย สงผลโรงเรียนเฟองฟาวิทยา ไดผานการคัดเลือกการนํา

เสนอผลงาน “โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย” ซึ่งเปน 1 ใน 13 ผลงานที่เขานําเสนอตอองคประธานในพิธี ในนิทรรศการครบรอบ 10 ป โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทย และไดรับการตีพิมพลงในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ป บานนักวิทยาศาสตรนอย โดยผลงาน “โครงการขยะราย ทําลายโลกสวย” เปนโครงงานปฐมวัยที่โดดเดน ที่

สามารถเผยแพรไปสูครอบครัว ซึ่งผูปกครองสามารถรวมทดลองและคนควาไปกับเด็ก ๆ ได

- โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก " โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี "

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        โรงเรียนเฟองฟาไดกําหนดนโยบายปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน แลวไดนํานโยบายไปสูแผนปฏิบัติงานประจําป โดยจัดทําเปนโครงการ

ฟนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสูศีลธรรมโลกขึ้น เพื่อสรางผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเปนพุทธศาสนิกชนที่แทจริง รวมทั้งเพื่อตอบสนองนโยบาย "คุณธรรมนํา

ความรู" ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษาดวยวงจรคุณภาพ Deming Cylce (PDCA) ประกอบดวย Plan คือ การวางแผนการดําเนิน

งาน Do คือ การลงมือปฏิบัตจิริงตามแผน Check คือ การตรวจสอบและวัดผล Act คือ การปรับปรุง / นําไปใช โดยมีการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดแก กิจกรรมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงประจําเดือน กิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะประจําสัปดาห กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 3 TO 1 กิจกรรมการแสดงตนเปนพุทธมามกะ กิจกรรมหลอเทียนจํานําพรรษา

และถวายเทียนจํานําพรรษา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมสวดมนตประจําวันและสมาทานศีล 5 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม และกิจกรรมบวชเณรภาคฤดู

รอน สงผลใหนักเรียนเปนผูมีศีลธรรมอันดีพรอมท้ังนําศีลธรรมอันดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากน้ีโรงเรียนยังไดเขารวมโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาสูสถานศึกษา เพื่อ

ฟนฟูศีลธรรมโลก "โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี " โดยมีรูปแบบขั้นตอนสูแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1. สงใบสมัครเขารวมโครงการ 2. แตงตั้งคณะทํางานโครงการ 3. ผูแทนครู

เขารวมประชุม เพื่อรับทราบหลักเกณฑ วิธีการ รับสื่อ และคูมือ 4. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ แจกคูมือ         5. ผูแทนครูสาธิตและใหคณะครูฝกปฏิบัติการตามบทฝก
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6. จัดฐานการเรียนรูใหกับนักเรียนตามบทฝก 7. สรุปองคความรูหนาเสาธง 8. นักเรียนลงมือฝกปฏิบัติ 9. นิเทศ ติดตาม และประเมิน ในปการศึกษา 2564  โรงเรียนสงนักเรียนเขา

รวมการประเมินในรูปแบบคลิปวิดีโอ สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล  "โรงเรียนตนแบบศีลธรรม"
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา   ผูอํานวยการ

นางสาวชิโนรส กวางแกว   เจาหนาท่ี
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนเฟองฟาวิทยา เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปา

หมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน )



 
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย   
................................................................ 

 
 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ               
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการ ศึกษา
ระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙  
(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก             
 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  และให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ท้ังนี้  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                               (นายประธาน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา) 
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวทิยา   
 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย   

ฉบับลงวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
................................................................ 

 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
         ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
           ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

       ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือ  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

    ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
           ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 

เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
................................................................ 

 
 ตามท่ีโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตามประกาศโรงเรียน
เฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ลงวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓   
มาตรฐานนั้น 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  มีคุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 ท้ังนี้   ให้ใช้ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ต้ังแต่                           
ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    
 
 
 
                                                                           (นายประธาน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ลงวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตา 

       ประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 ๑.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 ๑.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเล่ียง 

       สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  ส่ิงแวดล้อม  และสถานการณ์ 
       ท่ีเส่ียงอันตราย 

๒.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์  ความรู้สึกได้เหมาะสม  
 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ  อดทนในการรอคอย  
 ๒.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ  และผลงานของตนเองและ 

       ผู้อื่น 
 

 ๒.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี  
 ๒.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  
 ๒.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  
 ๒.๗  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเคารพสิทธิ  รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ  อดทนอดกล้ัน  
 ๒.๘  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ๒.๙  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว  
๓.  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  
 ๓.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กประหยัดและพอเพียง  
 ๓.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
 ๓.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้ม ทักทาย  

         และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ฯลฯ 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 ๓.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ความคิด   
       พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เป็นต้น 

 

 ๓.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กเล่นและท างานร่วม กับผู้อื่นได้  แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
       การใช้ความรุนแรง 

 

๔.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กตั้งค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหา 

       ค าตอบ 
 

 ๔.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
 ๔.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทาง 

       คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย  ๆ  ได้ 
 

 ๔.๕  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งาน 
       ศิลปะ  การเคล่ือนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ  ฯลฯ 

 

 ๔.๖  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล   
       ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๑.๒  ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  
 ๑.๓  ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น  และการลงมือปฏิบัติ   

       (Active  learning) 
 

 ๑.๔  ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ 
       และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 

 

 ๑.๕  มีการประเมิน  ตรวจสอบ  และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
๒.  จัดครูให้เพียงพอกับชัน้เรียน  ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  จัดครูครบช้ันเรียน   
 ๒.๒  จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์  
 ๒.๓  จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  
 ๒.๔  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย  
 ๒.๕  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  

 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

๓.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ 

       หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ๓.๒  ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก   
 ๓.๓  ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  จัดกิจกรรม  สังเกต 

       และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
 

 ๓.๔  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  
 ๓.๕  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)   

๔.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพยีงพอ  ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย  
 ๔.๒  จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย  
 ๔.๓  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
 ๔.๔  จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีส่ือการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ  เช่น                       

       ของเล่น หนังสือนิทาน  ส่ือจากธรรมชาติ  ส่ือส าหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย  ส่ือ 
       เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

 

 ๔.๕  จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
๕.  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  อุปกรณ์และส่ือ                   
       การเรียนรู้ 

 

 ๕.๒  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์  
 ๕.๓  มีการนิเทศติดตามการใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์  
 ๕.๔  มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  
 ๕.๕  ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาส่ือ  และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์  

๖.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
 ๖.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

       และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 ๖.๒  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและด าเนินการ 
       ตามแผน 

 

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 ๖.๔  มีการติดตามผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  และ 
       รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 ๖.๕  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผู้ปกครองและ 
       ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่  ๓  การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๑.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
 ๑.๒  จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง 

       ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ๑.๓  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ  ด้าน 
       สังคม  และด้านสติปัญญา  โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 

๒.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  จัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  
 ๒.๒  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ  ความ  

       สามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลายรูปแบบจาก 
       แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 

 ๒.๓  เด็กได้เลือกเล่น  เรียนรู้ลงมือกระท า  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
๓.  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด  ปลอดภัย  และอากาศถ่ายเท 
       สะดวก 

 

 ๓.๒  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก  พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  
 ๓.๓  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ  การดูแล 

       ต้นไม้  เป็นต้น 
 

 ๓.๔  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ  ระยะความสนใจ  และวิถีการเรียนรู้ของ 
       เด็ก  เช่น  กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์  ส าหรับการเรียนรู้  กลุ่มย่อย  ส่ือของเล่นท่ี  
       กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ  เป็นต้น 

 

๔.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี 
         หลากหลาย 

 

 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 ๔.๒  วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
 ๔.๓  น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๔.๔  น าผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 

       วิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
................................................................ 

 
 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙  
(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก             
 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  
และให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ
ดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ท้ังนี้  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔                  
เป็นต้นไป   
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                       (นายประธาน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา   
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ฉบับลงวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
................................................................ 

 

 มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     
                     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

          ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     
          ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
        ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ   
              ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน                                   
                      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

       ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
           ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
           ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
        ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

       ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                           
       ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     

๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 

เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
................................................................ 

 
 ตามท่ีโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามประกาศ
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลง วันท่ี  ๑  พฤษภาคม                 
พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  นั้น 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
โรงเรียนจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ท้ังนี้  ให้ใช้ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔    
 
 
 
 
                                                                  (นายประธาน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ลงวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     ระดับดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑.  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ   ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา  
       ก าหนด 

 

 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถาน  
       ศึกษาก าหนด 

 ๑.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถาน 
       ศึกษาก าหนด 

 ๑.๔  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถาน 
       ศึกษาก าหนด 

๒.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
       ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 ๒.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการ 

       ท างานเป็นทีม 
  ๓.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ 

       สร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ  อาจเป็นแนว ความคิด  โครงการ  โครงงาน  ช้ินงาน  ผลผลิต 
๔.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ระดับดีเลิศ 

 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
       ส่ือสาร  

 
 

 



 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
       ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างานอย่าง 
       สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

 

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
 ๕.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๕.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก 

       พื้นฐานเดิม 
 

 ๕.๓  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการ 
       ทดสอบอื่น  ๆ 

 

๖.  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 
 ๖.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ   
 ๖.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ                  

       การท างานหรืองานอาชีพ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา    
 ๑.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัด 

       กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
 

๒.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   
 ๒.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

       รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
 ๓.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน 

       ด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี 
 

๔.  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  และ 

       แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
 

 ๔.๒  ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น ไม่มี 
       ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 



 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  ก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน   
       ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 

 ๑.๒  ก าหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 ๑.๓  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๑.๔  น าเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

       โรงเรียน 
 ๑.๕  น าเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

 
 ๒.๒  มีการน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง 

       ต่อเนื่อง  
 ๒.๓  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ 

       ระบบการนิเทศภายใน  
 ๒.๔  สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 ๒.๕  สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง   

       พัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
๓.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ๓.๒  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ 
       ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น  

 ๓.๓  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถี 
       ชีวิตจริง   

 ๓.๔  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

 ๓.๕  สถานศึกษามีการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 

 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

 
 ๔.๒  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๔.๓  น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔.๔  มีการตรวจสอบ  ทบทวน  การปฏิบัติงานของครู  บุคลากร  ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของ 

       ผู้เรียน  
 ๔.๕  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธกีารท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ 

       ของผู้เรียน  
๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และค านึงถึงความ 
       ปลอดภัย  

 ๕.๒  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และค านึงถึง 
       ความปลอดภัย  

 ๕.๓  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม 
 

 ๕.๔  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม  ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 

 ๕.๕  จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
 ๖.๑  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 ๖.๒  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 

       สภาพของสถานศึกษา  
 ๖.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

       กับสภาพของสถานศึกษา  
 ๖.๔  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี 

       เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 ๖.๕  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการ 

       บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 

 ๑.๑  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน ศึกษาท่ีเน้น 
       ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 

 ๑.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
 ๑.๓  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น  และต้องการความช่วยเหลือ 

       พิเศษ  
 ๑.๔  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  และน าเสนอ 

       ผลงาน 
 ๑.๕  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒.  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 
 ๒.๒  ใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

 
 ๒.๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

 
๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

 ๓.๑  ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 

 ๓.๒  ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะ 
       เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 ๔.๑  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 
 ๔.๒  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ 

       จัดการเรียนรู้  
 ๔.๓  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 
 ๔.๔  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

 ๕.๑  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 

 ๕.๒  น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(แบบบันทึกการใหความเห็นชอบ)



แบบบันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  อ าเภอล าลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 
.................................................   

 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ได้
พิจารณารายงานการผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา  
๒๕๖๔  และมีมติให้ความเห็นชอบสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ 
 

 
 

         (นางสุพตัรา   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา)                 (นางสาวขวญัศิริ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา) 
  ผู้รับใบอนุญาต/ผูจ้ัดการโรงเรียนเฟื่องฟา้วิทยา               รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 
          ประธานกรรมการ                  รองประธานกรรมการ 
 

 
 

            (นางพัชรินทร์   พึ่งสุข)        (นายศุภฤกษ์   วา่นกระ)  
    ผู้ช่วยผูจ้ัดการโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา     ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  
           กรรมการ                                                               กรรมการ  
                
 

 
 

             (นางกรรณิการ์   โกมลภมร)                (นายวิทยา   มัน่บุปผชาติ) 
                       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ              ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
                         กรรมการ       กรรมการ 
 

 
 

         
           (นางสาวชิโนรส   กวางแกว้)                                          (นายประธาน   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 
                     ผู้แทนครู                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟือ่งฟ้าวทิยา 
                     กรรมการ                                                             กรรมการและเลขานุการ 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564)



 

 

 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเฟื่องฟำ้วทิยำ 
ที่   ๐๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

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

 เพื่อให้กำรประเมินคุณภำพภำยในและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศกึษำ  ๒๕๖๔  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โรงเรียนเฟื่องฟ้ำวิทยำจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและจัดท ำรำยงำน              
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ดังนี ้
 
๑.  ที่ปรึกษา 
 ๑.  นำงสพุัตรำ   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยำ   ผู้รับใบอนุญำต / ผูจ้ัดกำร 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
         ๑.  นำยประธำน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฟือ่งฟ้ำวทิยำ               ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงกรรณิกำร์   โกมลภมร  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเฟื่องฟ้ำวิทยำ       กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวขวัญศริิ  เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ รองผู้อ ำนวยกำร         กรรมกำร 

๔.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแก้ว               หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร       กรรมกำร 
๕.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด  หัวหน้ำงำนวิชำกำร                                     กรรมกำร 
                                                  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย              

          ๖.  นำงสำววิจิตรำ   แซ่ฮ้อ    หัวหน้ำงำนบุคลำกร (ปฏิบัติหน้ำที่แทน)                   กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวอรัญญำ   ค ำสมหมำย  หัวหน้ำงำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม        กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำวสุมำลี   ผ่องสุขใจ  หัวหน้ำงำนส่งเสริมงำนกจิกำรนักเรียน                     กรรมกำร       
 ๙.  นำงสำวจรรยำ   ปิ่นเกตุ  หัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ์งำนกำรศึกษำ                   กรรมกำร    

๑๐.  นำงน้ ำผึ้ง   นำคมำ                   หัวหน้ำงำนวิชำกำร  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                                   
                                                (ชั้น  ป.  ๑ - ๓)                              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

 
 
 



 

 

- ๒ - 
 

๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ คุณภำพของเด็ก     

๑.๑  มพีัฒนำกำรดำ้นรำ่งกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
       ควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.  นำงเพียงใจ   สถำนสม 
๒.  นำงสำวชลดำ   เนียมวงษ์   

๑.๒  มพีัฒนำกำรดำ้นอำรมณ์  จติใจ  ควบคุม  และแสดงออก 
       ทำงอำรมณ์ได ้

๑.  นำงสำวดวงตำ   ธรรมระโส 
๒.  นำงสำวชตุิมำ   อรณุศิริ   

๑.๓  มพีัฒนำกำรดำ้นสงัคม  ชว่ยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิก                 
       ทีด่ีของสังคม 

๑.  นำงสำวชตุิมำ   อรณุศิร ิ
๒.  นำงสำวดวงตำ   ธรรมระโส 

๑.๔  มพีัฒนำกำรดำ้นสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทกัษะกำรคดิ 
       พื้นฐำน  และแสวงหำควำมรู้ได้ 

๑.  นำงพัชรำภรณ์   เพช็รใจศกัดิ ์
๒.  นำงสำวลดำวัลย์   กำวิโล 

๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร   
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ดำ้น  สอดคล้องกับ 
       บริบทของท้องถ่ิน 

๑.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ๑.  นำงสำวสุมำรีย ์  เม่นเกิด 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรจัดประสบกำรณ์ ๑.  นำงพัชรำภรณ์   เพช็รใจศกัดิ์ 
๒.๔  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู ้ อย่ำงปลอดภัย   
       และเพียงพอ 

๑.  นำงสำวชนิสรำ   ขุนวิเศษ 

๒.๕  ให้บริกำรสือ่เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อ 
       สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ ์

๑.  นำงสำวปิยพร  ชุติมนัตำนนท์ 

๒.๖  มรีะบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี 
       สว่นร่วม 

๑.  นำงสำวปิยะนุช   ชมภูนุช 

๓ กำรจดัประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๓.๑  จัดประสบกำรณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอยำ่ง 
       สมดุลเต็มศักยภำพ 

๑.  นำงเพ็ญนภำ   ขุนทอง 

๓.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณต์รง  เล่น  และ  
       ปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

๑.  นำงสำวประภำภรณ ี  คงอยู ่

๓.๓  จัดบรรยำกำศที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้  ใช้สือ่  และเทคโนโลยีที่  
       เหมำะสมกับวัย   

๑.  นำงสำวปิยพร  ชุติมนัตำนนท์ 

๓.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง  และน ำผลกำร 
       ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 
       และพัฒนำเดก็ 

๑.  นำงสำวณัฐณิชำ   มำลำ 



 

 

- ๓ - 
 
๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ คุณภำพของผู้เรียน   
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

        ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำร   
             และกำรคิดค ำนวณ   
        ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คดิอย่ำงมี 
             วิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และ  
             แก้ปัญหำ 
         ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
         ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
              กำรสื่อสำร 
         ๕)  มีผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ 
         ๖)  มีควำมรู ้ ทกัษะพื้นฐำน  และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ  

๑.  นำงน้ ำผึ้ง   นำคมำ 
๒.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแก้ว  

 ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ 
              ก ำหนด 
         ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
         ๓)  กำรยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกตำ่งและ 
              หลำกหลำย 
         ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย  และจติสังคม 

๑.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแก้ว 
๒.  นำงน้ ำผึ้ง   นำคมำ 

๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร   
๒.๑  มีเป้ำหมำย  วิสัยทศัน์  และพันธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       ชดัเจน     

๑.  นำงสำวสุมำลี   ผ่องสุขใจ 

๒.๒  มรีะบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ๑.  นำงสำวชิโนรส   กวำงแก้ว 
๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวชิำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรยีนรอบด้ำนตำม  
       หลักสตูรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๑.  นำงน้ ำผึ้ง   นำคมำ 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ๑.  นำงสำววิจิตรำ   แซ่ฮ้อ 
๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมทีเ่อื้อต่อกำร 
       จดักำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ 

๑.  นำงสำวอรัญญำ   ค ำสมหมำย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร 
       จดักำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๑.  นำงสำวจรรยำ   ปิ่นเกตุ 

 



 

 

- ๔ - 
 

มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๓.๑  จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และ 
       สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้     

๑.  นำงสำวสพุัตรำ   กองเป็ง 
๒.  นำงสำววรรณนิสำ   เล็กประสมวงค์ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และเหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ    
       กำรเรียนรู ้

๑.  นำงสำวพิมพำ   รอดจันทร ์   
๒.  นำงสำวจินตนำ   ลำไธสง   

๓.๓  มกีำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก                          ๑.  นำงสำวนุชนำถ   นชุเจริญ   
๒.  นำงสำววรรณนิสำ   เล็กประสมวงค์ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำ 
       พัฒนำผู้เรียน 

๑.  นำงสำวณชิำภำ   สขุศรี 
๒.  นำงสำวกัลยำ   เนืองแก้ว 

๓.๕  มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
       พัฒนำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 

๑.  นำงสำวณัฏฐำ   รุ่งเรืองศร ี
๒.  นำงพัชรินทร์   ดู่ขึ่ง 

 
หน้าที ่  จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ในแต่ละมำตรฐำนของ                   

แต่ละระดับกำรศึกษำ   
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่  ๑  พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 
  สั่ง  ณ  วันที ่ ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔     
 
 
 
 
                                                                       (นำยประธำน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยำ) 
                                                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฟื่องฟ้ำวิทยำ 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

( หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)



หลักฐานการเผยแพร่  SAR  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่ของโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)
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อาคารเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน  ๔  หลัง  เป็นอาคารชั้นเดียว  ๒  หลัง  อาคาร  ๓  
ชั้น  ๑  หลัง  อาคาร ๒ ชั้น  ๑  หลัง  สนามเด็กเล่น  ๒  สนาม  ลานอเนกประสงค์  ๒  ลาน              
สระว่ายน้้า  ๑  สระ  ลานจอดรถ  โรงอาหาร   

มีห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนรู้   ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง จริยศึกษา                         
ห้องศิลปศึกษา  ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์ไทย  ห้องครัวการงาน  ห้องเรียนเรือนเกษตร  
ห้องเทคโนโลยี   ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  (Learning  Space)  ห้องสมุด  ห้องประชุม                         
ห้องพยาบาล  และห้องศูนย์สื่อ   



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

( โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)



 
                                    โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

    
        

 

 
 
 

     
 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        -งานวางแผนอัตราก าลัง         -งานจัดท าและเสนอขอ                  -งานธุรการ 

-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้              และก าหนดต าแหน่ง              งบประมาณ             -งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
-งานวัดผลประเมินผลและ                  -งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง        -งานจัดสรรงบประมาณ            -งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ             
  เทียบโอนผลการเรียน         -งานสร้างเสริมประสิทธิภาพ       -งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล    -งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ในการปฏิบัติงาน          และรายงานผลการใช้เงินและ         -งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี     -งานวินัยและการรักษาวินัย           การด าเนินงาน                          -งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  เพื่อการศึกษา         -งานถอดถอน                      -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน    -งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
-งานพัฒนาแหลง่เรียนรู้                                           เพื่อการศึกษา              งบประมาณบุคลากร   และบริหารทั่วไป  
-งานห้องสมุด            -งานบริหารการเงิน                      -งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม           
-งานนิเทศการศึกษา                     -งานบริหารการบัญช ี            -งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-งานแนะแนวการศึกษา           -งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์          -งานรับนักเรียน 
-งานพัฒนาระบบการประกัน                                               -งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา            
 คุณภาพภายในสถานศึกษา                    ในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย         
-งานส่งเสริมความรู้ด้าน                -งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน      
  วิชาการแก่ชุมชน                                                                                  -งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา           
-งานประสานความร่วมมือในการ                -งานส่งเสริม สนับสนุนแลและประสาน 
  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                                งานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ                  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
  แก่บุคคล  ครอบครัว องค์กรและ                                ที่จัดการศึกษา           
  สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา                    -งานประสานราชการกับเขตพื้นที่          
                            การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน     
                    -งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
                                 -งานบริการสาธารณะ 
                    -งานที่ไมไ่ด้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
รวิชฃา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคคลบคุคล 

     กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียนของโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)



 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ฯ  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  ก าหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง) 

ป.  ๑ ป.  ๒ ป.  ๓ ป.  ๔ ป.  ๕ ป.  ๖ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  (พื้นฐาน)  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๑๒๐ 

 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐  
 
 

๔๐ 

    -  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
    -  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม                               
        และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    -  เศรษฐศาสตร ์
    -  ภูมิศาสตร์ 
    -  ประวัติศาสตร์   

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  (พื้นฐาน) ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
    -  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    -  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
*  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๕) (๕) (๑๐) (๑๐) (๑๕) (๑๕) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    
                           กิจกรรมชมรม  หรือสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ    



undefined
 

(ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนเฟองฟาวิทยา)



 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 
 
 ๑.  ชื่อโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  ที่ตั้ง  ๑๒/๑  หมู่ที่  ๔  ถนนล าลูกกา - ธัญบุรี  ต าบลบึงค าพร้อย  
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๕๐  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์  ๐ - ๒๑๙๑ – ๐๕๑๕ – ๖  โทรสาร ๐ - ๒๑๙๑ – ๐๕๑๖  e-mail : fahyai001@gmail.com                          
Website :  http://www.ffwschool.ac.th   
 ๒.  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๖   
 ๓.  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
 ๔.  เนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๙๗  ตารางวา  
 ๕.  เขตพื้นที่บริการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒   
 ๖.  ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 

      โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  เปิดด าเนินการเมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  โดยมีนางสุพัตรา  
เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ปัจจุบันมีนายประธาน  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา  เป็นผู้อ านวยการ  
นางสุพัตรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  เป็นผู้จัดการ  นางสาวขวัญศิริ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นรองผู้อ านวยการ  
และ นางพัชรินทร์  พึ่งสุข เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  รับนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   

      ปัจจุบัน  (ณ  วันต้นปีการศึกษา  ๒๕๖๔)  มีนักเรียนรวม  ๘๕๔  คน  เป็นนักเรียนชาย  
๔๐๘  คน  นักเรียนหญิง  ๔๔๖  คน  เป็นนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ๗  คน  ระดับชั้นอนุบาล  
๒๕๘ คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ๕๘๙  คน  มีห้องเรียน  จ านวน  ๓๐  ห้องเรียน  แบ่งเป็น
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ๑  ห้องเรียน  ระดับชั้นอนุบาล  ๑๑  ห้องเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา  ๑๘  
ห้องเรียน  บุคลากรประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ๔  คน  ครูผู้สอน  ๔๖  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๔  คน  พี่
เล้ียง  ๑๑  คน  และบุคลากรสนับสนุน  (แม่ครัว  แม่บ้าน  คนงาน  ยาม)  ๑๗  คน  ส าหรับครูผู้สอน  
แบ่งเป็นชาย  ๒  คน  หญิง  ๔๔  คน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๔๖  คน   

mailto:fahyai001@gmail.com
http://www.ffwschool.ac.th/


 
 
      อาคารเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน  ๔  หลัง  เป็นอาคารชั้นเดียว  ๒  หลัง  อาคาร  ๓  

ชั้น  ๑  หลัง  อาคาร ๒ ชั้น ๑ หลัง  สนามเด็กเล่น  ๒  สนาม  ลานอเนกประสงค์  ๒  ลาน  สระว่ายน้ า  
๑  สระ  ลานจอดรถ  โรงอาหาร  มีห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนรู้  ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง 
จริยศึกษา  ห้องศิลปศึกษา  ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์ไทย  ห้องครัวการงาน  ห้องเรียนเรือนเกษตร  
ห้องเทคโนโลยี  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  (Learning  Space)  ห้องสมุด  ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  และ
ห้องศูนย์ส่ือ   

 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ได้แก่  สวนสมุนไพร  สวนไม้ในวรรณคดีไทย  สวน
วิทยาศาสตร์  และสวนสุขภาพ 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(หนังสือสําคัญแสดงการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568))



 



เอกสารประกอบ
 

((ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ

COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
 
 
 

(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)  
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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 

            

 

 

 




