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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

1.   กระบวนการพัฒนา

                   ดานคุณภาพของเด็ก เด็กมีรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

สามารถควบคุมและแสดงทางสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดานสติปญญา สื่อสาร ไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดบรรลุตามเปา

หมายท่ีสถานศึกษากําหนด โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ จัดประสบการณการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบ Active Learning, Project Approach  เพื่อใหเด็กได

ฝกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและกอใหเกิดความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย ซึ่งการทําโครงงานรวมกัน ทําใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ

ตนเองได  มีความสามารถในการสื่อสาร   มีทักษะการคิดและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการหนูนอยสุขภาพดี โครงการหนูนอย

คนเกง โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ โครงการหนึ่งหองเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม จัดประสบการณการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร STEM 

โดยสอนและศึกษาลักษณะทางกายภาคของพืช สํารวจธรรมชาติจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน บูรณาการคณิตศาสตรโดยสอดแทรกการจําแนกรูปราง รูปทรงเรขาคณิต

การเปรียบเทียบ การวัด การจัดลําดับ บูรณาการเทคโนโลยีโดยสอนเด็กผานทางเครื่องใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ ที่เปนเทคโนโลยี เชน รถยนต เครื่องบิน โทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอร ฯลฯ ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบนี้ สงผลใหผูเรียนมีทักษะการคิด การสื่อสาร การแสวงหาความรู การใชเทคโนโลยี กลาแสดงออกจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อ

การเรียนรูระดับปฐมวัย ยึดพัฒนาการและการ พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนอยางมีความหมายและเหมาะสมกับวัย มีการพักผอนที่เพียงพอ กิจกรรมที่หลากหลาย

ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยคุณครูท่ีมีความรูความสามารถดานการศึกษา ปฐมวัย ดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณโดยคณะ

กรรมการนิเทศ ภายใน บันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ดาน

2. ผลการพัฒนา

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสงผลใหมีพัฒนาการในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จําแนกเปน ดานรางกายรอยละ 98.63 ดาน

อารมณจิตใจ รอยละ 98.63  ดานสังคม รอยละ 98.08 และดานสติปญญารอยละ 97.80 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดขึ้น

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา

        โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA ดวยการบริหารที่เปนระบบ เนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ

(RBM : Result Based Management) เปนการ กระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีการวิเคราะหผลการจัดการศึกษาที่ผานมา จัดการ ประชุม

ระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โดยดําเนินการนํา

วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางมีระบบ มีการบริหารจัดการท่ีเปนกันเอง Service Mind และมีระบบที่เขาถึงงาย รวดเร็ว ชัดเจน การบริหารกิจการนักเรียน มีกระบวนการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความฉลาด สงางาม (SMART STUDENT) เปนที่ยอมรับ นอกจากน้ี ผูบริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพในการ

บริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช  SMART  AVE  Model โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ และผูบริหารสงเสริม สนับสนุน

ใหครูและบุคลากรมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice ทุกคน นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีคุณภาพ โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ยังมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ โดยมีการเก็บขอมูลจากยอยมาสูหลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาค สวนโดยเริ่มจากรายงานการประเมินตนเอง

ของครูผูสอนทุกคน ครูผูรับผิดชอบรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และจึงรวบรวม ขอมูลทั้งหมดมาเปน SAR โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ กลไกการประกันคุณภาพ

ดังกลาวเปนการสะทอนผลการ ดําเนินงาน และพัฒนางานทุกดานในทุกภาคสวนในโรงเรียน และทําใหไดขอมูลที่เปนจริง มีความถูกตอง เพื่อนําไปพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

2. ผลการพัฒนา
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     โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีเขมแข็ง นวัตกรรมของทุกกลุมบริหาร เปนแบบอยางในการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ

ของโรงเรียน บุคลากรไดรับการพัฒนา ประสิทธิภาพในการทํางาน โรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณและ บุคลากรเพียงพอ

ทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม 2 ป ติดตอกัน

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา

     โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูนํากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใชในการจัดประสบการณเรียนรู  เพื่อใหเด็ก

ได ลงมือปฏิบัติจริง สงผลใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการไดลงมือทํา สามารถเรียนรู เลนและ      ปฏิบัติไดอยางมีความสุข  ใชกระบวนการพัฒนาและการเนินงานภาย

ใตปรัชญาของโรงเรียน “ความรู คูคุณธรรม”และดําเนินการ ตามแนวการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เกง  ดี   มีสุข” เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดาน

รางกาย   อารมณจิตใจ   สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและ  สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีจัดหองเรียน

ใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และจัดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โดยมีคอมพิวเตอร  หองศูนยสื่อตาง ๆ หองภาษาจีน  หองประกอบการที่กวางขวาง มีมุมสง

เสริมประสบการณการเรียนรู   มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส ดําเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และ

พัฒนาเด็ก สงผลเด็กมีพัฒนาการดานตาง ๆ สูงขึ้น

2. ผลการพัฒนา

        การดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครู

การวิเคราะหหลักสูตร เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด หลักฐานการสนับสนุน หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย แผนปฏิบัติการประจําป 2564

รายงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 แบบประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 1-3 ปการศึกษา 2564

 

จุดเดน

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน

     โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย ที่สถานศึกษากําหนด มีการจัดประสบการณการ

เรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

     โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ  มีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวม ในการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการ

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมิน

ผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

      โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพโดยความรวม

มือของพอแมและ ครอบครัว ชุมชนและผูเกี่ยวของ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําและสราง องคความรูดวยตนเองอยางมี

ความสุข

 

          จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของเด็ก

     พัฒนากระบวนการคิด กลาพูด กลาคิด กลาแสดงออก  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของแตละบุคคลและ สงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันระดับชาติ จังหวัด

ระดับภาคและนานาชาติมากขึ้น และสงเสริมการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนได แสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม

มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

     พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการขอมูลใหสามารถใชในการบริหารจัดการงาน

ทุกกลุมบริหารของโรงเรียน ให มีความเชื่อมโยงบนฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของงาน พัฒนาครูและบุคลากรใหสามารถใชระบบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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        สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัย/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการจัดการจัดประสบการณ และสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัด

ประสบการณที่เนนผูเรียนสําคัญ

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพของเด็กในการใฝเรียน ใฝรูสนใจเรียนรูรอบตัว การซักถาม สํารวจ ทดลอง การสังเกต การพูดคุยไตถาม การถายทอดความคิด และ

ทดลองวิธีการใหมๆ ที่แตกตาง

 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสื่อการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู(Online) ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณปจจุบัน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน การเรียนรู การนิเทศการสอนและงานวิจัย/นวัตกรรม

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และ ความเปนไทย

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยง กันทั้งโรงเรียนและระบบเครือขาย

แผนปฏิบัติงานท่ี 7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติงานท่ี  8  พัฒนาศักยภาพของเด็กใหสามารถเขารวมการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ

            

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

          1.กระบวนการพัฒนา

            โรงเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ไดแก“ภายในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ พัฒนาครูและผูเรียน ใหเปน คนดี มีวินัย มีคุณธรรม ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง  มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะดานภาษา ทักษะในการสื่อสาร กาวทัน

เทคโนโลยีและสรางระบบการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล” มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน SMART STUDENT โดยมุงเนนสงเสริม จัดการศึกษาทั้งดานคุณธรรม นําความรู สู

มาตรฐานสากล ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ ท้ังผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐาน

สากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น ในปการศึกษา 2564 โดยจัดทําโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู เนนกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning Project Approach คายสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน นําความรูมาประยุกตใชดวยการจัดทําโครงงาน พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม จัดการ เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูมาประยุกตใช และการประกวดโครงงาน พัฒนาระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต และสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใหผูเรียนสืบคนขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา โดยดําเนินการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอรออฟติก

(Fiber Optic) กระจาย สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนและเพื่อความสะดวกในการบันทึก สถิติขอมูล การใชงาน และยังรองรับการเรียนการ

สอนแบบ Application for Education ไดแก Google Classroom Apple Application และหองเรียน Smart Classroom นอกจากน้ีโรงเรียนเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉ

ริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)   Science Mathematics and Technology (SMT) เพื่อใหครูผูสอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลนและจัดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย มีกระบวนการทดสอบวัดและ

ประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ เชน โครงการทดสอบความรูประจําปการศึกษาของบริษัทเสริมปญญา โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร(TEDET)   การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ   การประเมิน Pre O-net และนําผลมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และจัด

กิจกรรมเปดโลกกวางเสนทางสูอาชีพ สงเสริมความเปน เลิศทางคณิตศาสตรและอัจฉริยะภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล (Smart Student) สงเสริมความเปนเลิศทางภาษา

และพัฒนาอัจฉริยภาพของผูเรียนใหเปนท้ังคนเกงคนดีเพื่อสนับสนุน สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี สงเสริมใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถไดมี โอกาสประกวด แขงขันทั้งในโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และ

ระดับนานาชาติ และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รวมท้ังการนําไปสูการศึกษาตอในระดับสูงตอไป

          2. ผลการดําเนินงาน

            นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอํานาจเจริญ ไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีความรูความสามารถทั้งดาน วิชาการ   ภาษาตางประเทศ   ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความ

สามารถทางดานเทคโนโลยี พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ใฝเรียนรู มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ย

สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ทุกปการศึกษา และผูเรียนไดรับรางวัลระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

          1. กระบวนการพัฒนา

               โรงเรียนอาเวมารีอํานาจเจริญ ดําเนินกระบวนการพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยวิธีการที่ หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามคาเปาหมายท่ีกําหนด โดยจัดกิจกรรมสงเสริม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน โครงการเด็กดี ศรีอาเว โครงงานหน่ึงหองเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม นํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญตางๆ จัดกิจกรรมเก่ียวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย กิจกรรมคายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สงเสริมสุนทรียภาพ

ของนักเรียนดานดนตรี ดานทัศนศิลป จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาสุขภาวะทางรางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมพลศึกษานอกจาก
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น้ียังมีการรณรงคการทิ้งขยะใหถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน อีกท้ังยังมีกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย เปนการชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองสูการเปนพลเมืองที่ดี เชน

การใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับการเลือกต้ัง ซึ่งเปนหนาท่ีของพลเมืองไทยทุกคน โดยเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนนเสียง ในการ

เลือกตั้งประธานนักเรียน เปนการชวยสนับสนุนนักเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จ และนําไปสูรางวัลแหงความภาคภูมิใจของผูเรียน

          2. ผลการดําเนินงาน

           โรงเรียนอาเวมารีอํานาจเจริญ มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงคของผูเรียนที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การเปนพลเมืองที่ดีมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          1. กระบวนการพัฒนา

               โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA ดวยการบริหารที่เปนระบบ เนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปน

สําคัญ (RBM : Result Based Management) เปนการ กระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีการวิเคราะหผลการจัดการศึกษาที่ผานมา จัดการ

ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โดยดําเนิน

การนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางมีระบบ ในการดําเนินงานของโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีกระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  ทั้ง 6 ดาน คือ

1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การใชแหลงเรียนรู 4) สื่อการเรียนรู 5) กิจกรรมเสริมความรู และ 6) การจัดทําวิจัย/นวัตกรรม เพื่อสนองความ

ตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ ทําใหนักเรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง ระดับจังหวัด ระดับ

ภาคและระดับประเทศ สรางชื่อเสียง สรางความเชื่อมั่นและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง มีระบบการบริหารงบประมาณ   ที่มีการบริหารจัดการที่เปนกันเอง Service

Mind และมีระบบที่เขาถึงงาย รวดเร็ว ชัดเจน การบริหารกิจการนักเรียน มีกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความฉลาด สงางาม

(SMART STUDENT) เปนท่ียอมรับ นอกจากนี้ ผูบริหารมีนวัตกรรมการบริหารท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช  SMART  AVE  Model

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ อําเภอเมือง   จังหวัดอํานาจเจริญ และผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรมีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice ทุกคน

นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ยังมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ โดยมีการเก็บขอมูล

จากยอยมาสูหลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาค สวนโดยเริ่มจากรายงานการประเมินตนเองของครูผูสอนทุกคน ครูผูรับผิดชอบรวบรวมรายงานการประเมิน

ตนเองของกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงาน ท้ังหมด 11 กลุม แบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ 3 กลุมงาน และจึงรวบรวม ขอมูลทั้งหมดมาเปน SAR โรงเรียนอาเวมารี

อาอํานาจเจริญ กลไกการประกันคุณภาพดังกลาวเปนการสะทอนผลการ ดําเนินงาน และพัฒนางานทุกดานในทุกภาคสวนในโรงเรียน และทําใหไดขอมูลที่เปนจริง มีความถูก

ตอง เพ่ือนําไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

2. ผลการพัฒนา

              โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีระบบบริหารจัดการองคกรที่เขมแข็ง นวัตกรรมของทุกกลุมบริหาร เปนแบบอยางในการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุก

ภารกิจของโรงเรียน บุคลากรไดรับการพัฒนา ประสิทธิภาพในการทํางาน โรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณและ บุคลากรเพียง

พอ ทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล รายงานผลการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ยอดเยี่ยม 2 ป ติดตอกัน และผูบริหารไดรับรางวัล วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice ดานการบริหารจัดการศึกษา ปการศึกษา 2564

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          1. กระบวนการพัฒนา

               โรงเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ   ไดดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการ

พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของโรงเรียน สงผลให กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเลิศ โดยสงเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลาย Active Learning Project Approach คายสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบโครงงาน การสอน

แบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได พัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคลองกับตัว

ช้ีวัด/ผลการเรียนรูของ หลักสูตร สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับคุณภาพศึกษา สนับสนุนใหครูมี

การทําวิจัยในช้ันเรียน ใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทุก

กลุมสาระการเรียนรู และท่ีสําคัญคือโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ จัดโครงงานสงเสริมดานคุณธรรม หนึ่งหองเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม ทําใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอ่ืน มีกระบวนจัดการเรียนรูที่ทันสมัย มีเรียนการสอนไดทุกสถานการณโดยการใช Google Meet ในการสอนออนไลน Google Classroom และ Google

Site และมีการเผยแพรและสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนผานทาง Web Page และ Website ของโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ

           2.ผลการพัฒนา

           การดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรู ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได ครูของทุกกลุมสาระการเรียนรู ทํา การวิเคราะหหลักสูตร โดยจัดทําบันทึกขอตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหวางครูผูสอนกับหัวหนากลุมสาระการ
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เรียนรู หัวหนาฝายวิชาการ และผูอํานวยการตามลําดับ จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ประเมินไดจากแผนการจัดการเรียนรูทุก รายวิชา มีการนิเทศการสอน ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ

อบรมพัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีโครงสรางและองคประกอบครบตามท่ีสถานศึกษากําหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติ

จริง มีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนคนควาหาความรูและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง นอกจากน้ีทุกกลุมสาระการเรียนรูยังมีหองปฏิบัติการใหนักเรียนสามารถ

ฝกทักษะปฏิบัติ ลงมือทดลองศึกษาหาความรูดวยตัวเอง ครูผูสอนทุกคน บริหารชั้นเรียนดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล

ยกยอง ชมเชย มีการสรางวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยใหกําลังใจนักเรียน สรางบรรยากาศที่อบอุนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สรางแรงจูงใจผูเรียนใหรักการเรียนรูและเรียนรูอยางมี

ความสุข สงผลให การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป  ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ครูไดรับรางวัลอัน

เปนผลจากการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เชน นางสาวศรัญญา ชัยยะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือก (Best Practices)   ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะการอานและ การเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) ของรายวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ นางสาวพัชรี   บุตรสาร ไดรับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือก (Best

Practices)     ช่ือนวัตกรรม การจัดการเรียนรูยุค New Normal   ครูการนํานวัตกรรมการศึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูสูคุณภาพผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การเรียนรูในหองเรียน และการเรียน Online รวมทั้งมี

การเผยแพรบน Web page และ Website ของโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ

 

จุดเดน

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน

           โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ  มีการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน มีความรูความสามารถทั้งดานวิชาการ ดานภาษาตางประเทศ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความ

สามารถทางดานเทคโนโลยี พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ใฝเรียนรู เปน พลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สงใหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้น

ฐาน   (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และ ผูเรียนไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการ รวมทั้งรางวัลในดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

          โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการของผูบริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มี

คุณภาพทุกกลุมบริหาร โดยมีกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนพัฒนา

การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและตนสังกัดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินการพัฒนางานวิชาการเนน คุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนเปนทั้ง คนเกงและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการใหสามารถสราง และ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

                 โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ   มีสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพรอมทางดาน การพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ   มีความรูความสามารถและ มีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สราง

นวัตกรรมการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุงพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน

อยางเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือขายผูปกครอง ครูและ ชุมชนองคกรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริม

การจัดการ เรียนรูใหครบสมบูรณ

 

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน

          พัฒนากระบวนการคิด การฝกทักษะดานการแสดงความคิดเห็น การคนหาวิธีการแกปญหา จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม และใหความรู

และทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม เพ่ิมเติม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาทางดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจัด

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนได แสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและมีความรับผิดชอบตอสังคม

 

มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

                  พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการขอมูลใหสามารถใชในการบริหาร

จัดการงานทุกกลุมบริหารของโรงเรียน ให มีความเชื่อมโยงบนฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของงาน พัฒนาครูและบุคลากรใหสามารถใชระบบขอมูลสารสนเทศ

ภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

มาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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          สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหเกิดการพัฒนา ทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR และสงเสริมใหครูมี

ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่หลากหลายในการ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญ

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น

แผนปฏิบัติงานท่ี   1 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเขารวมการแขงขันในเวทีระดับชาติ

แผนปฏิบัติงานท่ี   2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู(Online) ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณปจจุบัน

แผนปฏิบัติงานท่ี   3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน การเรียนรู การนิเทศการสอนและงานวิจัย/นวัตกรรม

แผนปฏิบัติงานท่ี   4 เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูตามกรอบ CEFR

แผนปฏิบัติงานท่ี   5 สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และ ความเปนไทย

แผนปฏิบัติงานท่ี   6 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยง กันทั้งโรงเรียนและระบบเครือขาย

แผนปฏิบัติงานท่ี  7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียน การสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อาเวมารีอาอํานาจเจริญ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1137100012

ที่อยู (Address) : 32 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 9 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ชยางกูร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โนนหนามแทง เขต/อําเภอ (District) : เมืองอํานาจเจริญ

จังหวัด (Province) : อํานาจเจริญ รหัสไปรษณีย (Post Code) : 37000

โทรศัพท (Tel.) : 0807349407 โทรสาร (Fax.) : 045523118

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

เว็บไซต (Website) : www.aveamnatcharoen.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

คุณภาพของเด็ก

             ผลการประเมินดานคุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีการเคลื่อนไหว รางกายคลองแคลวทรงตัวไดดี 

มีการใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติติตนจนเปนนิสัย เด็กสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของตนเองได  เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย เด็กราเริงแจมใสแสดงอารมณและความรูสึก

ไดเหมาะสมกับวัย เด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ เด็กอดทนในการรอคอย เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น เด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี เด็กมี

ความมั่นใจกลาพูดกลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ์ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนดเด็กชื่นชมและมี

ความสุขกับศิลปะดนตรีและจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และการฝกการมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวาง

บุคคล เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ เด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย

และพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด รูจักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

สามารถคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ   การเคลื่อนไหวทาทาง   การเลนอิสระ เด็กใชสื่อ

เทคโนโลยีได เด็กสามารถใชเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน
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กระบวนการบริหารจัดการ                                                                                     

              ผลการประเมินดานกระบวนการบริหารจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาออกแบบ

การจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัยทุกระดับ ไมเรงรัดวิชาการมากเกินไป เนนการเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ มีหลักสูตรที่ตอบสนองความ

ตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ   สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น จัดครูใหเหมาะสมกับชั้น

เรียน   จัดครูท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนครูผูสอนทุกระดับช้ัน อบรมพัฒนาครูครบตามเกณฑตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จัดครูใหพอเพียงกับชั้นเรียน จัด

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   มีการจัดสภาพแวดลอมภายในที่เหมาะกับการจัดประสบการณของผู

เรียน   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม      สถานศึกษาสนับสนุน

และสงเสริมการจัดประสบการณครูและบุคลากรอยางท่ัวถึง จัดใหมีการอบรม พัฒนาครูในการทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เผยแพรอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดใหผูเกี่ยวของใหทราบ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ประชุมช้ีแจงและดําเนินการตามแผนที่กําหนด  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษา

มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จัดทํารายงานผลงานประเมินตนเอง ประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปดโอกาสใหผู

ปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม จัดทํารายงานและสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ                                                                             

             ผลการประเมินดานการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล ครูจัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการ

วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม วินัย

และดานสติปญญา   ครูจัดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม ครูจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ  ครูจัดประสบการณที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย    เด็กไดเลือกเลนและเรียนรูในกิจกรรมที่

หลากหลาย   เด็กเรียนรูลงมือทําและสรางองคความรูดวยตนเองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก จัดใหมีพื้นที่

แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน  ใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหา

คําตอบ เปนตนครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ครูไมใชแบบทดสอบประเมินพัฒนาการเด็กดานเดียว   ครู

วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวมและและนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   ครูนําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา ที่จะพัฒนาตนเองตอไปใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นมากกวา 1 ระดับ ดังนี้

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพของเด็กในการใฝเรียน ใฝรูสนใจเรียนรูรอบตัว การซักถาม สํารวจ ทดลอง การสังเกต การพูดคุยไตถาม การถายทอดความคิด และ

ทดลองวิธีการใหมๆ ที่แตกตาง

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสื่อการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู(Online) ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณปจจุบัน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน การเรียนรู การนิเทศการสอนและงานวิจัย/นวัตกรรม

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และ ความเปนไทย

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยง กันทั้งโรงเรียนและระบบเครือขาย

แผนปฏิบัติงานท่ี 7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติงานท่ี 8 พัฒนาศักยภาพของเด็กใหสามารถเขารวมการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การบริหารจัดการศึกษาโดยใช SMART AVE Model โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใชเพลง,เกมและสื่อการสอน E-learning

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใชหนังสือนิทานภาพประกอบการจัดประสบการณ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดวยกิจกรรมลูกคิดหรรษา
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- Best Practice ปฐมวัย

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันปนดินนํ้ามันชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยสีเทียน

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 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 ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

โรงเรียนเพ่ิมเติมได ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

คุณภาพผูเรียน

          โรงเรียนมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติทักษะการทํางานรวมกันและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เนนทักษะในการอาน การเขียน การ

คิดวิเคราะห ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดานการคิดคํานวณ สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหลงเรียนรูภายในใหเหมาะสม มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทําใหนักเรียนมีทักษะในดานการอาน การเขียนและการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ดานการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตละระดับช้ันนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล ยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูนําและผูตามที่ดี มีความ

สามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากการเรียนรูโดยนักเรียนรอยละ

100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด นักเรียนรอยละ 80 มีผลการอานคิดวิเคราะหและเขียนผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2562   ที่วา“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณท้ังรางกายจิตใจ สติปญญาความรูและทักษะท่ีจําเปน เปนคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ เขาใจสังคมวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อ

รับรองสังคมโลกท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมกันแกปญหาสังคมและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความ

สุข”

          ดังนั้น โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  2) ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดานการ

คิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการมีความรู   ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตองานอาชีพ   สําหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู

เรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยการยอมรับที่จะอยู

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และดานการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบ

การตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองค

ความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การทํางาน อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถาน

ศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น มีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ   มีความรูและทักษะพื้นฐานในการจัดการสิ่งตาง ๆ มีเจตคติที่ดีพรอมที่จะ

ศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพื่อการทํางานหรืองานอาชีพท่ีสุจริตตอไปมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาในดานตาง ๆ ของไทย   ยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัยเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย

สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยมีความเขาใจผูอื่นและสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

         โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยนําขอมูลมาใชเปนฐานในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธ

กิจอยางชัดเจน ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

แผนกลยุทธ การดําเนิน งานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพตามความตองการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ โดยประเมินภาพความสําเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน

ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปน

ระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ืองมีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร

ทางการศึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายในเพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย จัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)มาใชใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแกผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน
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อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนจัดใหมีหอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย มุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning) ใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

การปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน   ครูรูจักผูเรียน

เปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียน

รู ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรู

และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน ครูผลิตสื่อและนวัตกรรม แผนการจัดการ

เรียนรู อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการ

เรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครง

งาน   ครูใชส่ือการเรียนการสอน   นวัตกรรมและเทคโนโลยี   ภูมิปญญาทองถิ่น   มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใชและครูทุกคนตองทําวิจัยในชั้น

เรียน  ภาคเรียนละ 1 เร่ือง มีการกําหนดประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 

               1. ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดมีแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรม

สําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหนักเรียนไดฝกทักษะ ไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางที่ถูกตอง เปนผูสามารถสรุปองคความรู นําเสนอผลงาน

และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

           2. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชนําไปในการจัดการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เนนการมีปฏิสัมพันธ   ระหวางเด็กกับครู   ครูกับเด็ก   เด็กกับเด็ก   ครูรวมกันออกแบบการ

วัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีขั้นตอน ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พรอมทั้งนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผู

สอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) และนําไปปรับปรุง / พัฒนาการจัดการเรียนรู 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา ที่จะพัฒนาตนเองตอไปใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นมากกวา 1 ระดับ ดังนี้

แผนปฏิบัติงานท่ี 1  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเขารวมการแขงขันในเวทีระดับชาติ

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณปจจุบัน การจัดการ

เรียนการสอนแบบOnline

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การนิเทศการสอนและงานวิจัย/นวัตกรรม

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูตามกรอบ CEFR

แผนปฏิบัติงานท่ี 5 สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียนและระบบเครือขาย

แผนปฏิบัติงานท่ี 7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การบริหารจัดการศึกษาโดยใช SMART AVE Model โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชแบบ

ฝกเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ จังหวัด

อํานาจเจริญ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนานวัตกรรมตามมาตฐาน (SMT)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : Innovation of Stimulation and motivation
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาผลการเรียนรูประวัติศาสตรโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานรวมกับวิธีการทางประวัติศาสตร

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การนิเทศภายในการจัดการเรียนรูยุค New Normal โดยการนํานวัตกรรมการศึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูสูคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาตอนตน

- ผานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ รับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจากศูนยคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ

- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษาการประกวดขับรองเพลงหมู “บอกรักแมใหกองฟาผานบทเพลงน้ําใจแม”

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

Page 15 of 97



สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1137100012

ที่อยู (Address) : 32 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 9 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ชยางกูร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โนนหนามแทง เขต/อําเภอ (District) : เมืองอํานาจเจริญ

จังหวัด (Province) : อํานาจเจริญ รหัสไปรษณีย (Post Code) : 37000

โทรศัพท (Tel.) : 0807349407 โทรสาร (Fax.) : 045523118

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

เว็บไซต (Website) : www.aveamnatcharoen.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

ความรู คูคุณธรรม

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มุงพัฒนาครูเปนครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เนน

เด็กมีสุนทรียภาพ ภายใตบริบทการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

พันธกิจ

1. สงเสริมเด็กใหไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน อยางสมดุลและตอเนื่องมีทักษะที่จําเปนตามท่ีหลักสูตรกําหนด

2. พัฒนากระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ

3. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญและสงผลตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางสมวัย

4. สงเสริมใหเด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

5. สงเสริมใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เชน การชี้แนะ การปองกันแกปญหาสังคมที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ สภาพ

เศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด

เปาหมาย

1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก  ท่ีดีของสังคม

4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได  

5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

6. โรงเรียนมีครูจํานวนเพียงพอกับช้ันเรียน

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอตอการจัดประสบการณ

8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

9. ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

10. ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

11. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

13. เด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

14. สถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เชน การชี้แนะการปองกัน แกปญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐสภาพเศรษฐกิจ

ชุมชน สังคมและจังหวัด

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. ดานคุณภาพเด็ก

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ            

3. ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

4. ดานมาตรการสงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เอกลักษณ

รักและรับใช
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อัตลักษณ

คุณธรรมเดน เนนภาษา รักษชีวิตพอเพียง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 2 61 64 0 0 125

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 65 57 - - 122

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 64 69 - - 133

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 55 54 - - 109

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 14 หองเรียน EP - 245 244 0 0 489

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 63 48 - - 111

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 61 37 - - 98

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 57 61 - 1 119

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 44 59 - - 103

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 40 59 - - 99

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 45 34 - - 79

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 22 หองเรียน EP - 310 298 - 1 609

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 36 หองเรียน EP - 555 542 0 1 1,098
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว รัตนา พันธวิไล

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School 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 4 - - 1 - 5

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 6 14 - - - 20

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 17 1 2 - 20

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

รวม 10 32 1 3 - 46

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่/ครูผูชวย 3 13 0 - - 16

บุคลากรอ่ืนๆ - 4 - - - 4

รวม 3 17 0 - - 20

รวมทั้งส้ิน 13 49 1 3 - 66

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 2 125 5 25:1 63:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 364 20 19:1 31:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 22 609 21 29:1 28:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 10 3 - - 13

ภาษาไทย - - 4 - 4

คณิตศาสตร - - 3 2 5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 5 - 5

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 3 1 4

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - 2

ศิลปะ - - 2 1 3

การงานอาชีพ - - 2 - 2

ภาษาตางประเทศ - - 10 1 11

รวม 10 3 31 5 49

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 16 16

- เนตรนารี 16 16

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 32 32

กิจกรรมแนะแนว 4 4

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 32 32

รวม 100 100
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 18 16 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 14 13 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 32 29 3

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

ศูนยคุณธรรม 61 2564
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพเด็ก

โครงการ

1. โครงการหนูนอยสุขภาพดี - กิจกรรมชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง - กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน - กิจกรรมดื่มนมกันเถอะ - กิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการหนูนอยคนเกง -

กิจกรรมนิทาน พาเพลิน - กิจกรรมหนูนอย รักษวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการหนูนอยคนเกง - กิจกรรมนิทาน พาเพลิน - กิจกรรมหนูนอย รักษวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการเด็กดี ศรีอาเวฯ - กิจกรรมโรงเรียน คุณธรรม - กิจกรรมงามอยางไทย งามอยางอาเวฯ - กิจกรรมไมลา ไมขาด ไมมาสาย - กิจกรรมเรียนดีประพฤติดี มีคุณธรรม

จริยธรรม - กิจกรรมหนูนอยรักษประชาธิปไตย

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. โครงการวันสําคัญ - กิจกรรมวันเขาพรรษา - กิจกรรมวันคริสตมาส - กิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน - กิจกรรมวันไหวครู - กิจกรรมวันพอ - กิจกรรมวันแม -

กิจกรรมวันสุนทรภู - กิจกรรมวันขึ้นปใหม - กิจกรรมวันลอยกระทง - กิจกรรมวันสงกรานต - กิจกรรมมนัสการ พระมงคลมิ่งเมือง - กิจกรรมวันเด็ก

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการกีฬาสี ภายใน Ave Game คร้ังที่ 11

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. โครงการเติม ความรู หนูทําได - กิจกรรมวันวิชาการอนุบาลแสนรัก - กิจกรรมบาน นักวิทยาศาสตรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม
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มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการ สงเสริมและจัด บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู - กิจกรรมพัฒนา หองประกอบการตาง ๆ - กิจกรรมหองเรียนนาอยู - กิจกรรมจัดหาและจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ -

กิจกรรมลาน แหลงเรียนรู - กิจกรรมภูมิ ปญญาทองถิ่น - กิจกรรมแยกขยะ-รีไซเคิล - กิจกรรมประหยัด น้ําประหยัดไฟ - กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ - กิจกรรม Project Approach(STEM) - กิจกรรม Best Practice - กิจกรรมหนูนอยรักการอาน

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการหองเรียนนาอยู สื่อการเรียนรู หลากหลาย - กิจกรรมผลิตสื่อ การเรียนการสอน - กิจกรรมประกวด หองเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการวัด ประเมินผลพัฒนาการ - กิจกรรมสรุปผล การพัฒนาเด็กทุกดาน - กิจกรรมยุวบัณฑิต - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานมาตรการสงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

โครงการ

1. โครงการการ จัดการเรียนรู สูยุค Thailand 4.0 - กิจกรรมภาษา พาเพลิน - กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา - กิจกรรมเวทีหนูนอยคนเกง

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการสาน สัมพันธบานและโรงเรียน - กิจกรรมธารนํ้าใจ สูชุมชน - กิจกรรมประชุม ผูปกครอง - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน - กิจกรรม

ทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.00 : ยอดยิี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่
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ศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการพัฒนาผูเรียนคุณธรรมจริยธรรมคานิยม ท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

7. โครงการคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

99.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

2. โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

3. โครงการซอมบํารุงและจัดซื้อจัดหา
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คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โครงการสงเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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99.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
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วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการผลิตสื่อการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. โครงการวิจัยช้ันเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การสงเสริมสถานศึกษา ใหพัฒนาตามนโยบาย จุดเนนและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

โครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่

ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการวันสําคัญทางราชการ

คาเปาหมาย
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85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

3. โครงการสานสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต อัตลักษณ 4

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการเสริมสรางเครือขายและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 364 359 98.63 4 1.10 1 0.27

2. ดานอารมณ-จิตใจ 364 359 98.63 3 0.82 2 0.55

3. ดานสังคม 364 357 98.08 5 1.37 2 0.55

4. ดานสติปญญา 364 356 97.80 6 1.65 2 0.55

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 79

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 77 36.83 42.95 38.62 46.21 +7.59 19.65 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 77 34.31 44.86 43.81 39.16 -4.65 -10.61 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 77 50.38 56.28 65.14 57.25 -7.89 -12.11 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
77 39.22 52.23 63.93 57.67 -6.26 -9.79 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 111 106 95.50 98 96 97.96 119 75 63.03 103 95 92.23 99 94 94.95 79 66 83.54

คณิตศาสตร 111 106 95.50 98 97 98.98 119 110 92.44 103 93 90.29 99 87 87.88 79 48 60.76

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
111 106 95.50 98 97 98.98 119 101 84.87 103 80 77.67 99 84 84.85 79 46 58.23

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

111 106 95.50 98 97 98.98 119 110 92.44 103 76 73.79 99 76 76.77 79 62 78.48

ประวัติศาสตร 111 106 95.50 98 97 98.98 119 110 92.44 103 83 80.58 99 97 97.98 79 71 89.87

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
111 106 95.50 98 97 98.98 119 113 94.96 103 99 96.12 99 98 98.99 79 79 100.00

ศิลปะ 111 106 95.50 98 97 98.98 119 113 94.96 103 99 96.12 99 98 98.99 79 79 100.00

การงานอาชีพ 111 106 95.50 98 97 98.98 119 113 94.96 103 99 96.12 99 98 98.99 79 79 100.00

ภาษาตางประเทศ 111 106 95.50 98 95 96.94 119 79 66.39 103 92 89.32 99 78 78.79 79 57 72.15

Phonics 111 106 95.50 98 97 98.98 119 113 94.96 103 99 96.12 99 98 98.99 79 73 92.41

Chinese 111 101 90.99 98 94 95.92 119 110 92.44 103 99 96.12 99 98 98.99 79 79 100.00

Science IEP 111 63 56.76 98 49 50.00 119 56 47.06 103 61 59.22 99 51 51.52 79 34 43.04

Mathematics

IEP
111 61 54.95 98 52 53.06 119 62 52.10 103 61 59.22 99 52 52.53 79 32 40.51

Grammar 111 64 57.66 98 56 57.14 119 38 31.93 103 61 59.22 99 52 52.53 79 33 41.77

English for

Communication
111 42 37.84 98 39 39.80 119 26 21.85 103 38 36.89 99 46 46.46 79 39 49.37
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 119

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

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)
113 56.14 60.73 56.21 63.98 +7.77 13.82 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

113 49.44 56.96 51.96 50.32 -1.64 -3.16 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 111

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง 106 72.79 82.22 72.91 73.67 +0.76 1.04
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

อานออกเสียง 106 69.95 89.29 84.24 87.54 +3.30 3.92 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 79

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 111 - - - - - - - - -

ป.2 98 - - - - - - - - -

ป.3 119 - - - - - - - - -

ป.4 103 - - - - - - - - -

ป.5 99 - - - - - - - - -

ป.6 79 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช SMART

AVE Model โรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช SMART

AVE Model โรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค

Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช

เพลง,เกมและส่ือการสอน E-learning

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนาความสามารถทางการพูดของ

เด็กปฐมวัยโดยใชหนังสือนิทานภาพ

ประกอบการจัดประสบการณ

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่

เนนเด็กเปนสําคัญ

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรดวยกิจกรรมลูกคิดหรรษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่

เนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

ภาษาไทยโดยใชแบบฝกเพื่อยกระดับการ

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษา

ไทยโดยใชแบบฝกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) ของรายวิชาภาษาไทยชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอาเวมารีอา

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-NET

ดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การพัฒนานวัตกรรมตามมาตฐาน

(SMT)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)

รายวิชาวิทยาศาสตร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

Innovation of Stimulation and

motivation
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

การพัฒนาผลการเรียนรูประวัติศาสตรโดย

ใชกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานรวมกับ

วิธีการทางประวัติศาสตร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การนิเทศภายในการจัดการเรียนรูยุค

New Normal โดยการนํานวัตกรรมการ

ศึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูสู

คุณภาพผูเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันปนดินนํ้ามัน ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยสีเทียน ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) หองเรียนปกติ ชวงชั้นการ

ศึกษาปฐมวัย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ป.4–ป.6
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ป.4–ป.6
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564

รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขัน Coding ระดับชั้น ป.1-ป.3และ ป.4-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน การทําหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) หลักสูตร

สามัญ ระดับชั้น ป.1- ป.3 และระดับชั้น ป.4-6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันSpelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.1- ป.3และ

ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญระดับชั้น

ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ป.4-

ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3และ ป.4- ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1- ป.3 และ

ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 และ ป.4-6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-

ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4- ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชวงชั้น ป.1–ป.3 และ ป.4-

6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1–ป.3และ ป.4-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมกรแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 – ป.3และป.4-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ระดับชั้น ป.1-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ระดับชั้น ป.1-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย) ระดับชั้น ป.1-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ระดับชั้น ป.1-ป.6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจําปการศึกษา 2564 กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP

ระดับชั้น ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุม สอบไดคะแนนเกินมาตรฐาน และไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน วิชา

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)ประจําป

พ.ศ. 2564

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

โครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการ

ระดับชาติ

(สวช.)

2564

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุม สอบไดคะแนนเกินมาตรฐาน และไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วิชา

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)ประจําป

พ.ศ. 2564

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

โครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการ

ระดับชาติ

(สวช.)

2564

เด็กหญิงธนิดา โคนพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาตอน

ตน โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดอํานาจเจริญ
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2565

นางสาวรัตนา พันธวิไล ผูบริหาร ไดรับคัดเลือก รับรางวัล “ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”

ประจําป 2565งานวันการศึกษาเอกชน ประจําป 2565 “การศึกษาเอกชนยกกําลังสาม สูวิถีใหม”

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2565

นางสาวสุนันทา คณะมูล นางสาวปรวรรณ คันทะจันทร นางสาวสมปอง นิลเนตร นางสาวศรุดา พันธุ

ดวงชุดา นางสาวสุมินตรา สาธุภาค นางสาวเพชรวารินทร ศรีชมภู นางสาวสุจิตรา จันทเพ็ชร นางสาว

กิตติมา โลหะสาร นายพรชัย บุระพันธ นายจิตติพงศ พลหนองหลวง ครู ไดรับคัดเลือก รับรางวัล “ผู

บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” ประจําป 2565 งานวันการศึกษาเอกชน ประจําป 2565 “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสาม สูวิถีใหม”

ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2565

นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน ไดรับคัดเลือก รับรางวัล “เจาหนาที่โรงเรียน

เอกชนดีเดน” ประจําป 2565งานวันการศึกษาเอกชน ประจําป 2565 “การศึกษาเอกชนยกกําลังสาม

สูวิถีใหม”

ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2565

นางสาวพัชรี บุตรสาร ไดรับคัดเลือกเปนครูผูสอนวิทยาศาสตรดีเดน เนื่องในวันครู ประจําป 2564 ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

นางสาวรัตนา พันธวิไล ไดรับคัดเลือกเปนผูที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ “BEST Practice” ประจํา

ป 2564

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564

นางสาวพัชรี บุตรสารและ นางสาวศรัญญา ชัยยะ ไดรับคัดเลือกเปนผูที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ

“BEST Practice” ประจําป 2564
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564

นางสาวพัชรี บุตรสาร นางสาวศรัญญา ชัยยะ และนางสาวพินิจนันท ธรรมใจใส ไดรับคัดเลือกเปนผูที่

มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนดีเดน ประจําป 2564
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2564

นายจิตติพงศ พลหนองหลวงและคณะ ไดรับการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม โครงการประกวด

รองเพลงพรอมจัดทํามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได เมื่อภัยมา”
ครู

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2564

นางสาววิจิตรา แสงสา ไดรับรางวัล “เสมามิ่งมงคล” ประเภท ครู เน่ืองในงานวันครู จังหวัด

อํานาจเจริญ ครั้งท่ี 66 ประจําป พ.ศ. 2565
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2565

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การสอบวัดความรูวิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู

Online ประจําป 2564
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2564

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การสอบวัดความรูวิชาภาษาไทย โครงการทดสอบความรู

Online ประจําป 2564
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2564

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การสอบวัดความรูวิชาสังคมศึกษา โครงการทดสอบความรู

Online ประจําป 2564
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การสอบวัดความรูวิชาคณิตศาสตร โครงการทดสอบความรู

Online ประจําป 2564
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริาัท เสริม

ปญญา จํากัด
2564

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การสอบวัดความรูวิชาวิทยาศาสตร โครงการทดสอบความรู

Online ประจําป 2564
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2564

เด็กชายธนปรณ ทองศรี, เด็กหญิงชณิสรา จิตมนตรี ไดรับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตรจากโครงการ

ประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถมศึกษา

ประจําป พ.ศ. 2564

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2564

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี, เด็กหญิงปรินณดา จันจอม ไดรับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร จาก

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถม

ศึกษา ประจําป พ.ศ. 2564

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2564

เด็กหญิงคิดงาม ชุนศิริวัฒน ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเปนเด็กประพฤติดี “วัฒนธรรมวินิต” (ผูนํา

ทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

จังหวัด

อํานาจเจริญรวม

กับหนวยงาน

ทางการศึกษา

2564

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชวงชั้น ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนครประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรมการ

แขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชวงชั้น ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ชวงชั้น ป.1-ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ(Presentation) ชวงชั้น ป.4- ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.1- ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.4 - ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขัน SpellingBee ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.1- ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขัน SpellingBee ประเภทสามัญ ชวงชั้น ป.4 - ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญชวงชั้น ป.4-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ชวงชั้น ป.4- ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันประกวดมารยาทไทย ชวงชั้น ป.1- ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันประกวดมารยาทไทย ชวงชั้น ป.4- ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชวงชั้น ป.1- ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชวงชั้น ป.4- ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ชวงชั้น ป.1- ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

Page 56 of 97



ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ชวงชั้น ป.4- ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชวงชั้น ป.1 – ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชวงชั้น ป.4 – ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงชั้น ป.1 – ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงชั้น ป.4 – ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

76. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน

โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563

กิจกรรมกรแขงขันวาดภาพระบายสี ชวงชั้น ป.1 – ป.3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรมกร

แขงขันวาดภาพระบายสี ชวงชั้น ป.4 – ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ชวงชั้น ป.1-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2563 กิจกรรม

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง)ชวงชั้น ป.1-ป.6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Maths-Whizz Challenge เซียน

คณิตศาสตรป 2563

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สถาบันนานมี

บุคส
2563

โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู จาก

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะ

กรรมการสง

เสริมการศึกษา

เอกชน

2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

นางสาวรัตนา พันธวิไล เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําดีเดน ประจําปการศึกษา 2562 ใหไว ณ

วันที่ 16 มกราคม 2563

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2563

เด็กชายพุฒิภัทร ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซโคว เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่2 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายยศพัฒน ขันธุรา เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุม เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ในการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายพุฒิภัทร ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซโคว เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายยศพัฒน ขันธุราเปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาสตร ครั้งที่ 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาตร ครั้งที่ 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย เปนผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่6 ในการทดสอบความรูวิชาวิทยาศาตร ครั้งที่ 33
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563
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เด็กหญิงนภสมน หมายทอง เปนผูไดรับคะแนนสอบยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอํานาจเจริญ

ระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน ในการทดสอบความรู Advanced English ครั้งท่ี 2 ประจําปการศึกษา

2563

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท เสริม

ปญญา จํากัด
2563

เด็กชายปยากร วานิศวณะทอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตรจาก

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET)ระดับประถม

ศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2563

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร จาก

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถม

ศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2563

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร จาก

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถม

ศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2563

เด็กชายธนปกรณ ทองศรี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตรจากโครงการ

ประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(TEDET) ระดับประถมศึกษา

ประจําป พ.ศ. 2563

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ศูนยภูมิภาควา

ดวยสะเต็ม

ศึกษาของ

องคการ

รัฐมนตรีศึกษา

แหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต

(ศูนย SEAMEO

STEM-ED)

2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดขับรองเพลงหมู “บอกรักแมใหกองฟา

ผานบทเพลงนํ้าใจแม”
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
D New Media 2563

รางวัลเชิดชูเกียรติ เปนผูสงเสริมสนับสนุนและประสานงานใน การดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน

ประจําป 2562

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2562

รางวัลยกยองเปนผูใหการสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร ครั้งท่ี 9 ปการศึกษา 2562
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สมาคมสโมสร

ลูกเสือ

รัตนโกสินทร

ประเทศไทย

2562

รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานประวัติศาสตรในการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 17/2562 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลครูดีปูชนียบุคคลตามโครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจําป พ.ศ.2562 ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะ

กรรมการสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 3 ประจํา

ป พ.ศ.2562
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สโมสรไลนออน

แหง

ประเทศไทย

2562

ตัวแทนนักเรียน ภาค 13 เขารวมแขงขันการประกวดโครงงานในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้ง

ที่ 3 ประจําป พ.ศ.2562
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สโมสรไลนออน

แหง

ประเทศไทย

2562

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติประจําป 2562 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ

2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแขงขัน Teaching toys English contest 2019ระดับ ป.4-ป.6 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ

2562

รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสอบแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร(สสวท.) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันสงเสริม

การสอน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสอบแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร(สสวท.) และ

เขาแขงขันชิงเหรียญเงินและเหรียญทองระดับประเทศ
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สถาบันสงเสริม

การสอน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานประวัติศาสตร ครั้งที่ 17 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดโครงงานภาษาไทย ครั้งที่ 17 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ครั้งที่ 17 ประจําป 2562 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดโครงงานคุณธรรมครั้งท่ี 17 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มูลนิธิเปรม ติณ

สูลานนท
2562

รางวัลเชิดชูเกียรติเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําดีเดน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลครูผูมีมาตรฐานความรูดีเดนประจําป 2562 ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสง

เสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จังหวัด

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองระดับชั้น ป.4- ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ป.1 –ป.3 งาน ศิลป

หัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเลานิทาน(StoryTelling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ แขงขันตอคําศัพทภาษาอังกฤษ(ครอสเวิรด)ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ แขงขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระ

ดับชั้นป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระราช-นิพนธ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 - ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคีตะมวย ไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันหุนยนตผสมระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันการใช โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

อํานาจเจริญ

2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน

เลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดี รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี ดี ดี - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 364

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 359 98.63
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 357

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 360

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 358

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 361

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 93.00 359 98.63
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 362

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 358

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 362

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 360

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 355

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 359

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 353

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 360

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 364

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 357 98.08
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 356
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 355

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 360

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 354

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 357

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก

การใชความรุนแรง
√ - 360

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 356 97.80
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 356

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 352

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 350

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย

ๆ ได

√ - 357

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 362

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ

เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 360

สรุปผลการประเมิน 98.28
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

1. จัดกิจกรรมออกกําลังกายกอนเขาหองเรียนทุกวัน การจัดกิจกรรมดังกลาวสอดแทรกการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยการใชเพลง เตน

และเลนเกม การจัดกิจกรรมนี้สงผลใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

2. จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและกอใหเกิดความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหาได

เหมาะสมตามวัย ซึ่งการทําโครงงานรวมกัน ทําใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองได  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด

และแสวงหาความรูดวยตนเองโดยฟงคําแนะนําจากครูผูสอน การจัดโครงงาน 1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม เพื่อใหเด็กมีพัฒนาดานสังคมและ

เปนสมาชิกที่ดีของสังคม

Page 66 of 97



3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM การบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรโดยสอนและศึกษาลักษณะทางกายภาคของพืช สํารวจ

ธรรมชาติจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน บูรณาการคณิตศาสตรโดยสอดแทรกการจําแนกรูปราง รูปทรงเรขาคณิต การเปรียบเทียบ การวัด การ

จัดลําดับ บูรณาการเทคโนโลยีโดยสอนเด็กผานทางเครื่องใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ ที่เปนเทคโนโลยี เชน รถยนต เครื่องบิน โทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบนี้ สงผลใหผูเรียนมีทักษะการคิด การสื่อสาร การแสวงหาความรู การใชเทคโนโลยี กลาแสดงออก 

4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย ใหเด็กไดทดลองทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงสงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา มีพัฒนาทางดานอารมณ-จิตใจ สามารถควบคุมอารมณและแสดงไดอยางเหมาะสม

กับวัย
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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 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมาย

เฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว 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 หนังสือนิทาน

สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของ

สถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน

รวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

   กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

1. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุน ครอบคลุมการพัฒนาการทั้ง  4  ดาน คือ ดานรางกาย  อารมณจิตใจ สังคม  และสติปญญา เนนการ

เรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และทองถ่ิน

2. โรงเรียนมีครูประจําชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัย มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษา

ปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณและการ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผู

ปกครองมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคล
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และรายกลุม  มีมุมประสบการณและส่ือการเรียนรูที่หลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมี

ความสุขในการเรียนรู 

3. โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ไดจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอตอการจัดประสบการณ จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกซึ่งจําเปนเอ้ือประโยชน และอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็ก  ทั้งดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพ

แวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู 

เชน  จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน  จัดใหมีอุปกรณ  ของเลน  ของใช  เครื่องนอน  เครื่องอํานวยความ

สะดวกตางๆ โดยจัดใหเหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ใหมีมุมหนังสือมุมประสบการณที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็ก  ใหเพียงพอและเหมาะสม

กับวัย  จัดใหมีเครื่องเลนสนาม เลนทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน  ลางมือ  ทําความสะอาดรางกาย  หองนํ้าหองสวม

พรอมอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก

4. จัดส่ือเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง

5. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่ สถานศึกษากําหนด  จัดทําแผนการจัด

ประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา   ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ

ดําเนินงานและจัดทํา  รายงานผลการประเมินตนเองประจําป  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวน

รวม  พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 20

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 100.00 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 20

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 20

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง

ดานเดียว

√ - 20

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 20

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 20

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 20

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100.00 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถายเทสะดวก
√ - 20

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 20

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 20

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู

ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อของเลนที่

กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 20

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 20 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี

การที่หลากหลาย
√ - 20

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 20

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 20
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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

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 20

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

1. นํากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใชในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง สงผลใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงจากการไดลงมือทํา สามารถเรียนรู เลนและปฏิบัติไดอยางมีความสุข

2. ใชกระบวนการพัฒนาและการดําเนินงานภายใตปรัชญาของโรงเรียน “ความรู คูคุณธรรม”และดําเนินการตามแนวการจัดการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ “เกง  ดี   มีสุข” เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย   อารมณจิตใจ   สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตาม

ความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน

3. มีจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และจัดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยมีคอมพิวเตอร   หองศูนยสื่อตาง ๆ หองภาษา

จีน  หองประกอบการที่กวางขวาง มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส

4. ดําเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก สงผลใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานตาง ๆ สูงขึ้น  
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 609

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 85.00 593 97.37
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 593

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 596

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 594

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 590

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก

ปญหา
85.00 554 90.97

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 565

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 548

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 550

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 85.00 543 89.16 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 546

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 540

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 85.00 591 97.04
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร
√ - 592

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 590
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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. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 100.00 609 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 609

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 85.00 595 97.70
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 592

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 598

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 609 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 609

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 609

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 571 93.76
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 572

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 570

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 590 96.88
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 590

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 595 97.70
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 599

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 590

สรุปผลการประเมิน 96.06
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
ระดับ

คุณภาพ

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคํานวณ

ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดคํานวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใน

แตละระดับช้ัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.ดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่

1-6 โดยใชแบบประเมินความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทยประเมินนักเรียนในชวง

ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป

2.ดําเนินการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละ

ระดับช้ันเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป

3.ดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 1-6 โดยการใหนักเรียนฝกเขียนคําศัพท สัปดาหละ 10 คํา และทดสอบทุกทายสัปดาห

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอานขาว นิทานผานเสียงตามสาย ทุกเชาวันอังคารหลัง

กิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป

4.ดําเนินการประเมินการอาน/การเขียน/การสื่อสาร/การคํานวณเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูตอไป

5.แกปญหานักเรียนที่อานและเขียนไมคลองโดยใชกิจกรรมอานคลอง เขียนคลองนอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมรักการอานทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตคิดสนุกสําหรับผูเรียนที่

ตองการฝกคิดคํานวณ

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 100 มีความสารถในการอาน และการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

-นักเรียนรอยละ 100 มีความสามารถในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม

ตามระดับชั้นในระดับดี

-นักเรียนรอยละ 100 มีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

ยอดเยี่ยม
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
ระดับ

คุณภาพ

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก

ปญหา

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ คิด

ใครครวญไตรตรองพิจารณาอยางรอบคอบโดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนปฏิบัติและ

สรางองคความรูดวยตนเอง

2.เลือกกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดจําแนกแยกแยะ คิดใครครวญไตรตรอง

พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

3.การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ที่มุงใหผูเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณจาก

ชีวิตจริงสูการเรียนรู หาคําตอบดวยการลงมือ คนควา ปฏิบัติจริงโดยจัดใหมีการนําเสนอภายใน

หองเรียน

4.จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธี

การเรียนรู

 

ผลการดําเนินงาน

-นักเรียนรอยละ 93.58 สามารถคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางเหมาะสมในระดับดี

-นักเรียนรอยละ 92.90 สามารถแกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได อยาง

เหมาะสมในระดับดี

 

ยอดเยี่ยม

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตัว

เองและการทํางานเปนทีม เช่ือมโยงองคความรูและปะ

สบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนว

ความคิด โครงงาน โครงการ ช้ินงาน ผลผลิต

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.โรงเรียนมีการวิเคราะหความตองการของอาชีพและสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ

ของนักเรียน และสอดคลองกับอาชีพตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

2.พัฒนากระบวนการ PLC สูการปฏิบัติใหทั่วถึงครูในทุกคน

3.สงเสริมกิจกรรมบูรณาการ ที่กอใหเกิดทักษะการคิด แกปญหาอยางสรางสรรค

4.พัฒนานักเรียนตามความถนัดโดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน

ตามกลุมความถนัด

5.พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอกิจกรรมการเรียนรูที่

เหมาะสม

ผลการดําเนินงาน

-นักเรียนรอยละ 91.71 มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและ การทํางาน

เปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนว

ความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตในระดับดี

-โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับในระดับภาค

ยอดเยี่ยม
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4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรคและ

มีคุณธรรม

 

กระบวนการพัฒนา

   จัดวิชาพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตระดับชั้น ป.1-ป.6 และ

จัดวิชาเพิ่มเติมทางดานเทคโนโลยีใหในทุกระดับชั้น ครูผูสอนทุกกลุมสาระสงเสริมใหนักเรียน

สืบคนและเรียนรูดวยตนเองผานระบบอินเตอรเน็ต กําหนดใหมีการนําเสนองานดวยโปรแกรม

Presentation และสนับสนุนใหนักเรียนสรางโครงงาน/นวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยี และมีการเขา

แขงขันอยางตอเน่ือง

ผลการดําเนินงาน

-นักเรียนรอยละ 100 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ

เรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรคและมีคุณธรรมในระดับดี

-นักเรียนรอยละ 100 สามารถสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ

เรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรคและมีคุณธรรมในระดับดี

 

ยอดเยี่ยม

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผูเรียนบรรลุความกาวหนาการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ

ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผล

การทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิด

แกปญหา

2.จัดโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ดาน ทําใหนักเรียน มีความกาวหนา

จากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆ อยางเปนรูปธรรม และตอ

เนื่องตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด

3.จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยใชวิทยากรภายใน

และภายนอกสถานศึกษา

4.ดําเนินการสงเสริมใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เชน จัดอบรมเพื่อพัฒนาครู จัดทํา

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหการนิเทศชวยเหลือ

ผลการดําเนินงาน

-ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป การศึกษา 2564 มีผลคะแนน

เฉลี่ยของโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกวาระดับประเทศ มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชา

คณิตศาสตร จํานวน 1 คน และคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2คน

-ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (NT) มีผลคะแนนเฉลี่ย 57.15

-คะแนนเฉลี่ยรายวิชาไมนอยกวา รอยละ 70

ยอดเยี่ยม
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6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี

พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น การทํางานหรือ

งานอาชีพ

กระบวนการพัฒนา

1.จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความรูเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ

2. .แนะแนวการศึกษาตอจากโรงเรียนมัธยมตางๆทั้งของรัฐบาล และเอกชน

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 100 มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูง

ขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพในระดับดี

-นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไปมีเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นการทํางานหรืองาน

อาชีพในระดับดี

ยอดเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด

ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานักตามท่ีสถานศึกษา

กําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติใน การ

พัฒนานักเรียนคือ ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดทํา

แผนกิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โดย

บูรณาการการจัดการเรียนรู โดยครูประจําชั้นและครูผูสอนมีการวัดและประเมินสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด

2.จัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะดานวิชาการควบคูกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคานิยมพื้นฐาน 12 ประการ ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น

3.โรงเรียนไดจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนา การปองกัน และแกไขปญหา

เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและจิตสํานึกตามที่

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมในระดับดี

  -นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดํารงตนอยูในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ เชื่อฟงพอแม ครูอาจารย ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี

มีกิริยามารยาทเรียบรอย ออนนอม ถอมตนตอบุคคลอื่น แตงกายสุภาพเรียบรอย ถูกตองตามกฎ

ระเบียบของโรงเรียน พูดจาสุภาพออนโยนใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความมุงมั่น ใฝ

เรียนรู มีระเบียบ วินัยมีความรูรับผิดชอบตอหนาที่เปนผูมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ

ชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อที่มีโอกาส

ยอดเยียม
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2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นเห็นคุณคาของความเปน

ไทย สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทย

รวมท้ังภูมิปญญาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.โรงเรียนสงเสริมนักเรียนใหเปนผูที่มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรวมอนุรักษ ศิลป

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและทองถิ่น เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา การ

แสดงนาฎศิลป กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมมารยาทไทย

เพื่อใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย มี

การแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน

2.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรูฝกการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห และมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค โดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหสอดคลองกับการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาความเปนไทย แสดงออกถึง

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยไดอยางเหมาะสมในระดับดี

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง

ภูมิปญญาไทยในระดับดี

ยอดเยี่ยม

3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย

ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม

ประเพณี

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติใน การ

พัฒนานักเรียน คือ ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2.จัดทําแผนกิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค

3.โรงเรียนบูรณาการงานแนะแนวกับงานระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน เพื่อสรางเสริม พัฒนา

การปองกัน และแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัยเชื้อชาติ ศาสนา

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ดวยความเขาใจในระดับดี

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป อยูรวมกันไดอยางปกติสุขบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีในระดับดี

ยอดเยี่ยม
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4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ และ

สังคมและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุขเขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

 

 

 

กระบวนการพัฒนา

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

2.นักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

3.กระตุนใหนักเรียนไดรับโอกาสทุกคนไมแบงวานักเรียนปกติหรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

4.นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองไปถึงระดับ เขต พื้นที่จังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑสมรรถภาพทุกขอ

- นักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป รูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง

อารมณ กลาแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมกับวัยในระดับดี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง 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 และระบบการนิเทศ

ภายใน
√ -

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 ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน

     สถานศึกษากําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธ

กิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของ

ตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

        มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที่เปนระบบ โดยใชกระบวนการ

บริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง สภาพ

ปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมิน

การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น

จากครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน

กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 2562-2564

ยอดเยี่ยม
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ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถาน

ศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังในสวนการการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดสถานศึกษาการนําแผนไปปฏิบัติ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องมีการ

บริหารอัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในการนํา

ขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุก

ฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

         จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร งบประมาณ โดยการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับโครงสรางการ

บริหาร จัดทําคูมือและกฎระเบียบตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุป

ผลการดําเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง มีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนที่

ชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 80% มีการสอบถามความพึงพอใจตอ

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนนําผลมาพัฒนาการจัดการศึกษา

 

ยอดเยี่ยม

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปา

หมาย

สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดาน

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายถึง การจัดการเรียน

การสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียน

ดวย

  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร โดยทาง

โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระ นําไปสูการจัดทําแผนการจัดการเรียน

รูท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน มีการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง

ยอดเยี่ยม

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมีชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและเรียนรู

ของผูเรียน

   พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองและเปนระบบ โดยการ

สงครูและบุคลากรเขารับการอบรมกับทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน และมีการ

ประชุม อบรม ดวยระบบออนไลน

ยอดเยี่ยม

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูและมีความปลอดภัย

      จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพื่อ

ใหผูเรียนไดใชในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก โดยมี

โครงการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู ประกอบไปดวย

กิจกรรมแหลงเรียนรูและกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น, โครงการสงเสริมและจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยประกอบไปดวยกิจกรรมหองประกอบการตาง ๆ

กิจกรรมหองเรียนนาอยู เปนตน สงผลใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เพียงพอตอความ

ตองการของผูเรียนและชุมชน

ยอดเยี่ยม

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

  การบริหารจัดการโดยใชกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)

หรือ ชุมชนแหงการเรียนรูสรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและการรวมรับผิด

ชอบตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานและสงเสริมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการและการจัดการเรียนรู สงผลใหโรงเรียนไดรับการ

พัฒนาในดานการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณปจจุบัน

ยอดเยี่ยม
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ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ

2.7 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมการชวยเหลือ

ชุมชน สังคม และปลูกฝฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม

        ดานการสงเสริมคุณธรรม โรงเรียนดําเนินตามแผนงานดานคุณธรรม จริยธรรม

โดยการปลูกจิตสํานึกในเรื่องการชวยเหลือ แบงปน ซึ่งกันและกันและตอชุมชน โดย

การจัดใหนักเรียนทําโครงการ 1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม สงผลใหนักเรียนนํา

ความรูเรื่องคุณธรรมไปปฏิบัติท่ีบานและในการดําเนินชีวิตประจําวันได

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 21

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 95.00 21 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 21

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 21

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 21

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 21

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 21

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 100.00 21 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 21

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 21

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 21

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100.00 21 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 21

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 21

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 21 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 21

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 21

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 21

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 21

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 20 95.24 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 19
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 20

โรงเรียนเพิ่มเติมได 100.00 21 100.00 ยอดเยี่ยม

6.1 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมการชวยเหลือชมชนและสังคมการ

ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
√ - 21

6.2 มีโครงการและกิจกรรมสานสัมพันธกับชุมชน แบงปนและชวยเหลือ

ชุมชน
√ - 21

6.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลูกฝงใหผูเรียนดานคุณธรรม

จริยธรรม
√ - 21

สรุปผลการประเมิน 99.21 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

               จัดกิจกรรมการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัด

กิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผู

ที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียน

ไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู นําเสนอผลงาน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

1.ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา

2.ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

3.ครูผูสอนมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ

4.ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิด

เห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน

5.ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันได

ยอดเยี่ยม

 

3.2    ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู

โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจาก

สื่อที่หลากหลาย

1. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

2. ครูใชแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู

3. ครูสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

ยอดเยี่ยม

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผูสอนมีการ

บริหารจัดการช้ันเรียนโดยเนนการมีสัมพันธเชิงบวก ให

เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักการเรียนรู

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

1. ครูครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก

2. ครูผูสอนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใหผูเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข

3. ครูผูสอนมีความรักผูเรียนและสอนใหผูเรียนรักซึ่งกันและกัน

ยอดเยี่ยม
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียนมีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่อง

มือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมาย

ในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ

นําไปใชพัฒนาการเรียนรู

1. ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ

2. ครูผูสอนนําผลการประเมินผูเรียนใหมีผลการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

3. ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ

4. ครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

.

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

     ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

1. ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับครูผูสอนดวยกัน

2. ครูผูสอนมีการนําขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยอดเยี่ยม
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 609

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 85.00 592 97.21
ยอด

เยี่ยม

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ผูเรียนมีทักษะ

ในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับชั้น

√ - 592

สรุปผลการประเมิน 97.21
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. ดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยใชแบบประเมินความสามารถในการอาน

และการเขียนภาษาไทย ประเมินนักเรียนในชวงภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป

2. ดําเนินการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละระดับชั้น เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียน

รูตอไป

3. ดําเนินการประเมินความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยการใหนักเรียนฝกเขียนคําศัพท

สัปดาหละ 10 คํา และทดสอบทุกทายสัปดาห การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอานขาว นิทาน ผานเสียงตามสายทุกเชาวันอังคาร หลัง

กิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงการเรียนรูตอไป

4. ดําเนินการประเมินการอาน การเขียน การสื่อสาร การคํานวณ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป 

5. แกปญหานักเรียนที่อานและเขียนไมคลอง โดยใชกิจกรรมอานคลองเขียนคลอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรักการอานทั้งในวิชาภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ ชุมนุมคณิตคิดสนุกสําหรับผูเรียนที่ตองการฝกคิดคํานวณ
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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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 ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

โรงเรียนเพ่ิมเติมได ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 3.เด็กมี

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 4.เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุน ครอบคลุมการพัฒนาการท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง 2.ครูมีการพัฒนาการตนเองอยางตอเนื่องในทุกๆดาน เชน ดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดานวิชาการ ดานคุณธรรมมีการสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 3.จัดสภาพ

แวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู 4.มีสื่อเทคโนโลยีใชในการ

สืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง

5.บริหารจัดการศึกษาโดยใหผูมีสวนเกี่ยวขอทุกฝายเขามามีสวนรวมในการการจัดการศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพื่อรวมกันพัฒนาเด็กตาม

ศักยภาพ

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1.นํากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใชในการจัดประสบการณเรียนรูเด็กมีความสุขในการทํากิจกรรมและการเรียนรูในทุกๆดานทําใหเด็กมีความมั่นใจ

กลาแสดงออกและมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 2.ประสบการณการเรียนรูสงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงและการ

เรียนรูรายกลุม เพ่ือกอใหเกิดความมีนํ้าใจ ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหนา

สนใจใหแกผูเรียน มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน 3.เด็กมี

ประสบการณการใชภาษาตางประเทศ เด็กทุกคนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดเหมาะสมกับวัย และสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธ

กับบุคคลภายนอก เรียนรูนอกสถานท่ี เพื่อแกปญหาในสถานการณจริง สงผลใหเด็กระดับปฐมวัย มีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

RT NTและO-NET สูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระฯ อยางตอเนื่อง 2. ผูเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรง และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถาน

ศึกษากําหนด 3. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของ

ชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคมและเจตคติที่ดี 4. ผูเรียนสามารถอานออกและเขียนได รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได 5.ผูเรียน

มีความรู มีทักษะพ้ืนฐาน ทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถพูดภาษาอังกฤษไดตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาระดับชาติ 2.

ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงานสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ

และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท 3.โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ กระจายอํานาจ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เชน

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการ

รวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.ครูมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ Active Learning, Project Approach จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนํา

ความรูมาประยุกตใชดวยการจัดทําโครงงาน พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนํา

ความรูมาประยุกตใช และการประกวดโครงงาน 2.ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูลและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 3.ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในชั้น

เรียนของครูทุกคน ไดรับการประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 4. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงมั่น ใน

การปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลา และความสามารถ 5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรับการตรวจประเมิน และคําแนะนําจากคณะกรรมประเมิน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

Page 92 of 97



1.เด็กบางคนยังมีพัฒนาการไมเปนไปตามวัย เด็กควรไดรับการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสมกับวัยเพื่อใหเด็กมีทักษะที่ดีขึ้นในระดับชั้นตอไป 2.การจัดโครงการและกิจกรรมเพิ่ม

เติม ควรคํานึงถึงความสามารถ ปญหาและความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหเด็กไดมีการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญาที่ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สงเสริมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย หรือท่ีเกี่ยวของกับการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และพัฒนาความรูความสามารถ

ดานการสอนคิด วิเคราะหสังเคราะห และสามารถพัฒนาตนเองใหสูงยิ่งขึ้นไป 2.สงเสริมพัฒนาครูพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กปฐมวัยและพัฒนาความรูความสามารถดานการสอน

โดยใชสื่อการสอนแบบออนไลนและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู ทดลอง ลงมือปฏิบัติทุกคนอยางทั่วถึง 2.ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญจัดกิจกรรม

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมตามวัย 3.สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการโดยออกแบบนวัตกรรมใหมๆ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนากระบวนการคิด การฝกทักษะดานการแสดงความคิดเห็น การคนหาวิธีการแกปญหา 2. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม

และใหความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 3. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมการแขงขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 4. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค 5.สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรม

จริยธรรม และการเปนแบบอยาง 6. สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษา 2. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนมากขึ้น 3. พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการขอมูลใหสามารถใชในการบริหารจัดการงานทุกกลุมบริหารของโรงเรียน ใหมี

ความเช่ือมโยงบนฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ 2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน ระดับชั้น

ป.1 - ป.3 ใหผูเรียนสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู อยางสมเหตุสมผล ไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน ระดับชั้น ป.4 - ป.6

ใหผูเรียนสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู อยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณชวยเหลื่อผูไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 4. ครูควรนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดเรียนรูมากขึ้น 5.ครูผูสอนควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกมากขึ้น

6.สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทฺธิภาพมากยิ่งขึ้น 7. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญใหเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR 8.สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

สําคัญ

5. แนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเขารวมการแขงขันในเวทีระดับชาติ

2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (Online) ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณปจจุบัน

3.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การนิเทศการสอนและงานวิจัย/นวัตกรรม

4.เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูตามกรอบ CEFR

5.สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย

6.พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียนและระบบเครือขาย

7.จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมและใหความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม

8.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. ความตองการชวยเหลือ

1.การสรางเคร่ืองมือในประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีหลากหลาย

2.การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยท่ีโรงเรียนมีความตองการและจําเปน

3.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ เทาเทียมกับโรงเรียนรัฐบาลในทุกๆ ดาน

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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- Best Practice ปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันปนดินนํ้ามันชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ชวงชั้นการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ ชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยสีเทียน

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชวงช้ันการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
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ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาตอนตน

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- ผานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ รับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจากศูนยคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษาการประกวดขับรองเพลงหมู “บอกรักแมใหกองฟาผานบทเพลงน้ําใจแม”

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

รัตนา พันธวิไล   ผูอํานวยการ

ลัดดาวัลย วงษอูทอง   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
 

ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
ระบุว่าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษลง วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2561  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ไว้ดัง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

    ลงชื่อ   
          (นางสาวบวร จ าปารัตน์) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
              โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.  ร้อยละ 98.90 ของเด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ร้อยละ 98.90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
3. ร้องละ 98.35 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. ร้อยละ 98.07 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. ร้อยละ 100 ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. ร้อยละ 100 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. ร้อยละ 100 ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ร้อยละ 100 ของครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
ระบุว่าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษลง วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2561  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ไว้
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

     ลงชื่อ   
          (นางสาวบวร จ าปารัตน์) 

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
            โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. ร้อยละ 97.37 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
2. ร้อยละ 90.97 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. ร้อยละ 89.16 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4. ร้อยละ 97.04 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. ร้อยละ 97.70 ของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
2. ร้อยละ 93.76 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. ร้อยละ 96.88 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. ร้อยละ 97.70 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู่ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ร้อยละ 100 ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ร้อยละ 100 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. ร้อยละ 94.12 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันที่ 14มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

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

ผู้มาประชุม  
๑. นางสาวบวร   จ าปารัตน์ ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ   
2. นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ กรรมการ/เลขานุการ 
3. นายภวัต   รัตนบุญยกร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นางรัตนา  สาระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายนิวัฒน์ สู่เสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา ผู้แทนครู  กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. ร.ต.ท.ยอดรักษ์ ทองสง่า ผู้แทนผู้ปกครอง เนื่องจากติดภารกิจตรวจราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report :SAR ) ระดับ 

การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ 

โรงเรียนด าเนินการเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่จะน าไปสู่การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง(Self–Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยการน าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(E-SAR) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพ่ือให้สามารถน าส่งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self–Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและร่วมพิจารณาร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับที่ 4 ปีการศึกษา2565 – 2567 
เนื่องด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ได้สิ้นสุดลง คณะผู้บริหารและคณะ
ครูได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2565–2567 ดังนั้น เพ่ือให้ความ
เห็นชอบผลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2565 – 2567และเพ่ือรับทราบแนว
ทางการด าเนินงานและร่วมพิจารณาร่วมกัน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ–ไม่มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 พิจารณาความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  
Report :SAR ) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report :SAR ) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในรอบปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการจัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) ขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดส่งให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
       2564  
 

5.2 พิจารณาความเห็นชอบรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4  
ปีการศึกษา 2565 – 2567 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฉบับที่ 4 ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา
2565-2567 ได้ด าเนินการจัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ด าเนินการน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบต่อไป 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4  
       ปีการศึกษา 2565 – 2567 
   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ -ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 
 
     (ลงชื่อ) นางสาวรัตนา พันธ์วิไล  ผู้จัดรายงานการประชุม 
            นางสาวรัตนา พันธ์วิไล  กรรมการ/เลขานุการ 

 
(ลงชื่อ) นางสาวบวร  จ าปารัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            นางสาวบวร  จ าปารัตน์   
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



 
ค ำสั่งโรงเรียนอำเวมำรีอำอ ำนำจเจริญ 

ที ่27/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2561 และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน มีแนวทางและกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร        
 1. นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล   ประธานกรรมการ   
 2. นางสาวศรุดา  พันธุ์ดวงชุดา  รองประธานกรรมการ   
 3. นางวิจิตรา  แสงสา   กรรมการ   
 4. นางสาวปรวรรณ คันทะจันทร์  กรรมการ    
 5. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม   กรรมการ    
 6. นางสาวเพชรวารินทร์  ศรีชมภู   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินมำตรฐำน 
 2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 มำตรฐำนที่ 1 

1. นางสาวปรวรรณ  คันทะจันทร์ ประธานกรรมการ  ..................... ................... 
2. นางสาวสุนันทา  คณะมูล  รองประธานกรรมการ  ..................... ................... 
3. นางวารุณี   มะโนธรรม ครูปฐมวัย   ..................... ................... 
4. นางสาวพินิจนันท์  ธรรมใจใส กรรมการและเลขานุการ  .................... ................... 

 มำตรฐำนที่ 2 
 1. นางสาวอภิรดี   เกตุกุล  ประธานกรรมการ  .................... ................... 
 2. นางสาวนิ่มนวล  พูลยา  รองประธานกรรมการ  .................... ................... 
 3. นางนิดตญา   ตราทอง  ครูปฐมวัย   ..................... ................... 
 4. นางสาวอาทิตยา  ช้อนทอง กรรมการและเลขานุการ  ..................... ................... 
 มำตรฐำนที่ 3          
 1.นางวิจิตรา   แสงสา  ประธานกรรมการ  ...................... ................... 
 2.นางสาวสมปอง  นิลเนตร  รองประธานกรรมการ  ...................... ................... 
 3.นางสาวปภัคศรา  สุวะรักษ์  กรรมการ   ....................... ................... 
 4. นางสาวนิสาเนตร  แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ  ......................... ................... 
 
 
 

  
 
 



 
  
 2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 
 1. นางสาวเพชรวารินทร์  ศรีชมภู  ประธานกรรมการ   
 2. นางสาวยุพิน   ศิลาโคตร ที่ปรึกษา    
3. นางสาวสมินตรา  สาธุภาค  กรรมการ    
4. นางสาวกมลชนก  นนทะพรม กรรมการและเลขานุการ   

 มำตรฐำนที่ 2 
1. นางสาววันเพ็ญ  ทัดเทียม  ประธานกรรมการ  ........................ ................... 
2. นางสาวรัตนพร  ศิลาโคตร ที่ปรึกษา   ....................... ................... 
3. นางสาวพัชร ี   บุตรสาร  กรรมการ   ...................... ................... 
8. นางสาวลัดดาวัลย ์  วงษอู่์ทอง กรรมการและเลขานุการ  ..................... ................... 

 มำตรฐำนที่ 3 
 1. นางสาวศรุดา   พันธุ์ดวงชุดา ประธานกรรมการ  ..................... ................... 
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชินวงศ ์  ที่ปรึกษา   ..................... ................... 

 3. นางสาวอุไรพร  โสภากุล  กรรมการ   .................... ................... 
4.นางสาวสุภาวด ี  ผสมทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ  ..................... ................... 

  

มีหน้ำที ่จัดเก็บข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินการ ประเมินผลตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 1. นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล   ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวศรุดา   พันธุ์ดวงชุดา  รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวเพชรวารินทร์  ศรชีมภู   กรรมการ 
 4. นางสาวสมปอง นิลเนตร   กรรมการ 
 5. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์อู่ทอง  กรรมการ 
 6. นางสาวกมลชนก นนทะพรม  กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้ำที ่ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามผล  รวบรวมข้อมูลน ามาสรุปและเขียนรายงาน น ารายงานผลการประเมินตนเอง 
เสนอต่อคณะกรรมการฯและเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
    
   สั่ง ณ  วันที่  30 มีนาคม 2565 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล) 

  ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)



หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

 

ผ่าน Application Line      ผ่านเพจ Face book ของโรงเรียน 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 

แผนผงัอาคารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

N 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

( โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

ช่วงอายุ อายุ 3 – 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ด้านสังคม 
-ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
-ธรรมชาติรอบตัว 
-สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

เวลาเรียน 

จัดการศึกษา 2 ภาคเรียน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 อายุระหว่าง 3 – 4 ปี 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 อายุระหว่าง 4 – 5 ปี 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 – 6 ปี 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปี ใช้เวลา 5 – 6 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน  
25 – 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หมายเหตุ 
3 – 4 ปี  มีความสนใจ  8 – 12 นาที 
4 – 5 ปี  มีความสนใจ  12 – 15 นาที 
5 – 6 ปี  มีความสนใจ 15 – 20 นาท ี

* กิจกรรมที่ต้องใช้ในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องเกินกว่า 20 นาที 
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น การเล่มตามมุม การละเล่นกลางแจ้งใช้เวลา 40 - 60 นาที        
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน       
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         -วิทยาศาสตร์ 
         -วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
    ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 200 200 200 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 960 960 960 960 960 960 
รายวิชาเพิ่มเติม       
English for Communication 40 40 40 40 40 40 
    Phonics 40 40 40 40 40 40 
    Reading and Writing 40 40 40 40 40 40 
    Chinese 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 160 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,240 ชั่วโมง 1,240 ชั่วโมง 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสามัญ โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2564 

 



โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
หลักสูตร IEP โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน       
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         -วิทยาศาสตร ์
         -วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
    ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 200 200 200 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 960 960 960 960 960 960 
รายวิชาเพิ่มเติม       
    Phonics 40 40 40 40 40 40 
    Reading and Writing 40 40 40 40 40 40 
    Grammar 40 40 40 40 40 40 
    Chinese 40 40 40 40 40 40 
    Science 40 40 40 40 40 40 
    Math 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 240 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,320 ชั่วโมง 1,320 ชั่วโมง 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ตั้งอยู่เลขท่ี  ๓๒ หมู่ ๙ ถนนชยางกูร  ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ มีเนื้อที่  27 ไร่ 70 ตารางวา 

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ         
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 15 ห้องเรียน 5 ห้อง ประกอบการ เป็นอาคารเรียนหลังแรก และอาคารอเนกประสงค์ 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นโถงโล่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่
พักของผู้บริหาร และสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ต้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เปิดใช้งานวันที่ 12 
พฤษภาคม 2554  

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  
ตามใบอนุญาตเลขท่ี   ๐๑/๒๕๕๔   โดยนางสาวบวร   จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  และอนุญาตให้เริ่มท าการ
เรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ท าการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่  ๑  ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อายุอย่างต่ า 3 ปี อย่างสูง 15 ปีรับนักเรียนได้ไม่เกิน 825 คน จ านวน 15 ห้อเรียน รับ
นักเรียนไป-กลับ หลักสูตรที่สอน สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑8  พฤษภาคม ๒๕๕๔  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมมีนักเรียน จ านวน 145 คน มีผู้บริหารและครู จ านวน 13 คน โดยมี        
นางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน   มีการขออนุญาตขยายและเพ่ิมหลักสูตรในระดับชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อรับนักเรียนที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 
จ านวน 2 ห้องเรียน ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล มีนักเรียนจ านวน 36 คน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 มี
นักเรียนจ านวน 335 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีนักเรียนจ านวน 137 คน รวมมีนักเรียนจ านวน 508 
คน มีผู้บริหาร 2 คน ครูจ านวน 24 คนและครูพ่ีเลี้ยง 8 คน โดยมีนางสาวบวร จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน และเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้ขอ
อนุญาตและเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มี 32 ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2556 มีการด าเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ตามใบอนุญาตเลขท่ี 04/2556  
ชื่ออาคารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า โดยใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยห้องพักครูจ านวน 1 ห้อง
ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง ห้องผู้อ านวยการ จ านวน 1 ห้อง ห้องธุรการ จ านวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์และ
ห้องสมุด จ านวน 2 ห้อง และห้องเรียนจ านวน 30 ห้อง ซึ่งจุนักเรียนได้ห้องละไม่เกิน 55 คน รวมความจุ 
1,650 คน รวมกับความจุนักเรียนที่ได้รับอนุญาตไว้ในครั้งท่ี 1 ตามใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่ 01/2554 
จ านวน 825 คน เป็นความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 2,475 คน  มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 
จ านวน 73 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 391 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 จ านวน 
257 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 721 คน มีผู้บริหารและครูจ านวน 49 คน โดยมีนางสาวบวร จ าปารัตน์ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และนางสาวสวาท  วาปีสังข์ รับต าแหน่งเป็น
ผู้จัดการโรงเรียน  



ปีการศึกษา 2557 ได้มีการขออนุญาตสร้างอาคาร จ านวน 2 หลัง หลังที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น จ านวน 4 ห้อง เพ่ือใช้เป็นบ้านพักครูและพนักงาน อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั้น จ านวน 4 ห้อง ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลจาก
เดิม 2 ห้องเป็น 4 ห้องความจุห้องละไม่เกิน 40 คน รวมความจุนักเรียนสูงสุดทั้งโรงเรียน จากเดิม 2,475 คน 
เป็น 2,635 คน มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 88 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 414 คน รับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จ านวน 398 คน รวมมีจ านวนนักเรียน  900 คน มีผู้บริหารและครู
จ านวน 54 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท  วาปีสังข์ เป็น ผู้จัดการโรงเรียน  
และนางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 81 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1- 3 จ านวน 
419 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จ านวน 400 คน รวมมีจ านวนนักเรียน  900 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 55 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท  วาปีสังข์ เป็น
ผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 92 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
426 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 542 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,060 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 70 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท  วาปีสังข์ เป็น
ผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 92 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
433 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 543 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,068 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 71 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท  วาปีสังข์ เป็น
ผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 52 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
378 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 583 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,013 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 60 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน และนางสาวอุดร  อาษาสุข รับต าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 60 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
354 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 598 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,012 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 66 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนและรับต าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 74 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
340 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 613 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,027 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 65 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็น
ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 54 คน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จ านวน 
361 คน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 609 คน รวมมีจ านวนนักเรียน 1,024 คน มี
ผู้บริหารและครูจ านวน 70 คน โดยมีนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็น
ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียน  




