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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยูในระดับ ยอดเยี่ยม                                                                     

                                                             

จุดเดนไดแก เด็กดี มีมารยาท มีวินัย มีความสุข เด็กใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เด็กมีทักษะชีวิต

เด็กไดเรียนรูกระบวนการทางคณฝตศาสตรและวิทยาศาสตร

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

จุดเดน ไดแก โรงเรียนมีระบบ social network มาบริหารจัดการระบบ วางแผนติดตามกิจกรรมแตละโครงการอยางตอ

เน่ืองและเปนระบบ จัดสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองกับหลักสูตรในชวงสถานการณโควิด-19 ระบาด

พัฒนาสถานท่ีใหนาอยูสะอาดสวยงามทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ใชมาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน

การแพรระบาดของโควิด-19 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

จุดเดน ไดแก มีการบันทึกและติดตามพัฒนาการของเด็ก เด็กไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่หลากหลาย ผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้ โรงเรียนไดจัดโครงการใหครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษา

ยุทธศาสตรของโรงเรียน ยุทธศาสตรของ สช. และตัววี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดทําโครงการแบงออกเปน 2

ฝาย ไดแก ฝายวิชาการจํานวน 8 โครงการ ฝายอํานวยการ 8 โครงการ ทุกโครงการไดผลสําเร็จมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว

ยกเวนโครงการสูโลกกวาง ซึ่งไมไดดําเนินงานเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียนระดับ

ปฐมวัย ผลพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาไดระดับคุณภาพดี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลแสงอารีย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100381

ที่อยู (Address) : 4 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : ประชาอุทิศ 29 ถนน (Street) : ประชาอุทิศ
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ตําบล/แขวง (Sub-district) : ราษฎรบูรณะ เขต/อําเภอ (District) : ราษฎรบูรณะ

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10140

โทรศัพท (Tel.) : 024279875 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : sangaree@sangaree.ac.th

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ดานคุณภาพผูเรียน

-เด็กมีความสุข มีมารยาท มีวินัย สุขภาพแข็งแรง เปนเด็กดี

-เด็กมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดอยางเหมาะสม

-เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เหมาะสมตามวัย

-เด็กไดเรียนรู STEM

ดานกระบวนการบริการและจัดการ

-โรงเรียนมีครูครบตามจํานวนหอง ครูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานปฐมวัย และจํานวนเด็กตอหองไมมาก

ทําใหการดูแลและพัฒนาเด็กอยางมีประสิทธิภาพ

-โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีตางๆมาใชประกอบการเรียนการสอน เชน ทีวี มือถือ

-โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ มีการประกันคุณภาพภายในและเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม

-โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่นาอยูและเอ้ือตอหลักสูตรและการเรียนการสอน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-มีการจัดบันทึกและติดตามพัฒนาการของเด็ก

-เด็กไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่หลากหลาย

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-โรงเรียนมีโครงการสงเสริมดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย

-โรงเรียนมีโครงการสงเสริมดานการเปนผูนํา ผูตาม

-มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานวินัย การกลาแสดงออก และการใชชีวิตตามวิถี New Normal

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
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- 1.โรงเรียนมีหลักสูตรสอดคลองกับบริบททางสังคม 2.เด็กไดพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และทักษะชีวิตในประจําวัน 3.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชผูเรียนเปนสําคัญ 4.มีคณะกรรมการดูแล

สุขาภิบาล 5.เด็กไดเรียนรูและเห็นคุณคาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6.เด็กรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา 7.เด็กได

เรียนรูทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่หลากหลาย 8.เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสรางสรรค กลาพูด

กลาแสดงออกทํางานเปนกลุมและตัดสินใจแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 9.ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง

และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 10.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด สวยงาม เอื้อตอการเรียน

การสอน

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม
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(........ธันยกานต กชกรกมุท........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงช่ือ........................................
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

สงเสริมความเปนไทย ใฝหาความรู ควบคูจริยธรรม นําพาสูความสุข

วิสัยทัศน

  ภายในปการศึกาา 2565 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหเด็กมีศักยภาพตามวัย มีทักษะชีวิต

ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม และความเปนไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข พัฒนา

ครู และบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ มีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย เอื้อตอการสอน และมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

โดยผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

พันธกิจ

1. สงเสริมเด็กใหไดรับการพัฒนาความสามารถตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมดุลและตอเนื่องมี

ทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด

2. สงเสริมใหเด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย

3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม ความเปนไทย มีคานิยมทีี่พึงประสงค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อยางมีความสุข

4. พัฒนาการจัดการเรียนรูใหเด็กกลาพูดกลาแสดงออก คิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีความคิด

สรางสรรคเหมาะสมตามวัย

5. สงเสริมครูผูสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ และเปนแบบอยางที่ดี

6. พัฒนากระบวนการบริหารอยางมีระบบ

เปาหมาย

1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมดุล มีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรกําหนด

2. เด็กมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย

3. เด็กมีคุณธรรม ความเปนไทย มีคานิยมที่พึงประสงค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข

4. เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค กลาพูดกลาแสดงออก และแกปญหาได

เหมาะสมตามวัย
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5. ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ

6. ครูผูสอนพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มัคุณธรรม จริยธรรม

และเปนแบบอยางที่ดี

7. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย เอื้อตอการเรียนการสอน

8. โรงเรียนมีระบบการจัดการ แบบมีสวนรวมโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล

9. โรงเรียนมีอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียนเดนชัด

10. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

3.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหเปนระบบ

4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในใหมีประสิทธิภาพ

5.สงเสริมมาตรการตามแนวการปฏิรูปการศึกษา

เอกลักษณ

โรงเรียนนามอง

อัตลักษณ

เด็กดี มีความสุข
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปา

หมาย

91.00 : ครูไดนําหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะหปรับปรุง และจัดทําแผนประสบการณการสอนและจัด

กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีศักยภาพและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย

ผลสําเร็จ

99.09 : ครูไดนําหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะหปรับปรุง และจัดทําแผนประสบการณการสอนและจัด

กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีศักยภาพและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
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ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการการติดตามการใชหลักสูตร

คาเปา

หมาย

91.00 : ครูจัดการเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผลสําเร็จ

99.00 : ครูจัดการเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการหนูนอยHealthy

คาเปา

หมาย

91.00 : เด็กมีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการครบทุกดานอยางเหมาะสมกับวัย เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในชีวิต

ประจําวัน

ผลสําเร็จ

98.26 : เด็กมีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการครบทุกดานอยางเหมาะสมกับวัย เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในชีวิต

ประจําวัน

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการหนูเปนเด็กไทย

คาเปา

หมาย

91.00 : เด็กรูจักมารยาทงามตามวัย และเห็นคุณคาวัฒนธรรมประเพณีไทย รูจักกตัญู กลาคิด กลาทํา

และกลาแสดงออก เด็กรูจักมีวินัย และมีจิตอาสาเหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

99.82 : เด็กรูจักมารยาทงามตามวัย และเห็นคุณคาวัฒนธรรมประเพณีไทย รูจักกตัญู กลาคิด กลาทํา

และกลาแสดงออก เด็กรูจักมีวินัย และมีจิตอาสาเหมาะสมตามวัย

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการหนูนอยพอเพียง

คาเปา

หมาย

91.00 : เด็กรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคาไดเหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

99.13 : เด็กรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคาไดเหมาะสมตามวัย

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง

รายได

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

คาเปา

หมาย

91.00 : ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

92.88 : ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
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ขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาครูสูศตวรรษท่ี 21

คาเปา

หมาย

91.00 : ครูพัฒนาตนเองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพมีกําลังใจ คุณธรรม และ

จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี

ผลสําเร็จ

92.38 : ครูพัฒนาตนเองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพมีกําลังใจ คุณธรรม และ

จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหเปนระบบ

โครงการ

1. โครงการโรงเรียนแสนสวยดวยแหลงเรียนรู

คาเปา

หมาย

91.00 : โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเอื้อตอการเรียนการสอน

ผลสําเร็จ

97.90 : โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเอื้อตอการเรียนการสอน

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ของโรงเรียน

คาเปา
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หมาย

91.00 : โรงเรียนมีการจัดการบริหารจัดการศึกษาที่เปนระบบแบบมีสวนรวม

ผลสําเร็จ

96.80 : โรงเรียนมีการจัดการบริหารจัดการศึกษาที่เปนระบบแบบมีสวนรวม

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการสานสัมพันธแสงอารีย

คาเปา
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หมาย

91.00 : ผูปกครองทุกคนไดรับขาวสารจากโรงเรียน มีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน

และชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูปกครองทุกคนไดรับขาวสารจากโรงเรียน มีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน

และชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. โครงการใหรับและประทับใจ

คาเปา

หมาย

91.00 : โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน

ผลสําเร็จ

98.00 : โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการสูโลกกวาง

คาเปา

หมาย

91.00 : เด็กมีความสามารถในการแสดงออกและมีความสามัคคีในการทํางานรวมกัน

ผลสําเร็จ

- : เด็กมีความสามารถในการแสดงออกและมีความสามัคคีในการทํางานรวมกัน

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. โครงการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน

คาเปา

หมาย

91.00 : นักเรียนและโรงเรียนเปนไปตามอัตลักษณและเอกลักษณที่โรงเรียนกําหนด

ผลสําเร็จ

98.04 : นักเรียนและโรงเรียนเปนไปตามอัตลักษณและเอกลักษณที่โรงเรียนกําหนด

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. กิจกรรมประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : -

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียน

รูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปน

ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี

เหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยาง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร

และใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมมาตรการตามแนวการปฏิรูปการศึกษา

โครงการ

1. โครงการhappy to learn English

คาเปา

หมาย

91.00 : นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

91.79 : นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการ l can do หนูทําได

คาเปา

หมาย

91.00 : เด็กความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถ

ทํางานรวมกันเปนกลุมได

ผลสําเร็จ

94.00 : เด็กความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถ

ทํางานรวมกันเปนกลุมได

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการทักษะพาเพลิน

คาเปา

หมาย

91.00 : มีทักษะพื้นฐานการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห มีความคิดรวบยอดและมีทักษะชีวิตเหมาะ

สมกับวัย

ผลสําเร็จ

98.50 : มีทักษะพื้นฐานการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห มีความคิดรวบยอดและมีทักษะชีวิตเหมาะ

สมกับวัย

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
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ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 115 112 97.39 3 2.61 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 115 115 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 115 115 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 115 112 97.39 3 2.61 - -

3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน

รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ

เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- กลุมโรงเรียนเอกชน กลุมที่ 23
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กดี มีมารยาท มีวินัย มีความสุข เด็กใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เด็กประดิษฐสื่อจาก

วัสดุเหลือใช เด็กมีทักษะชีวิต เด็กไดเรียนรูกระบวนการทางคณิตศาตรและวิทยาศาสตร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีการปรับปรุงหลักสูตร เวลาเรียนและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site On-Deman ใหเหมาะกับเด็กและ

สถานการณโควิด ผูบริหารสนับสนุนใหครูและบุคลากร อบรมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี มาจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสถานท่ีใหนาอยู สะอาดสวยงาม ท้ังหองเรียนและนอกหองเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มีการบันทึกและติดตามพัฒนาการของเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ใหสอดคลองกับแผนการจัด

ประสบการณโดยเพ่ิมหนวยการเรียนรูเก่ียวกับโรคระบาด ในสถานการณปจุบัน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กควรไดรับการสงเสริมดานการเปนผูนํา ผูตาม ควรสงเสริมการลางมือ 7 ขั้นตอน ควรสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะการใช

ชีวิต แบบ New Normal

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมโรงเรียนใหรมรื่นนารื่นนาอยูเสมอ เพื่อพรอมใชในการเปดเทอมในภาคเรียนที่ 2 และการบริการ

เอกสารสื่อการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด ใหกับเด็กและผูปกครอง มีความเสี่ยงตอเจาหนาที่ในการสงเอกสาร

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จัดสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองกับหลักสูตรในชวงสถานการณโควิดระบาด เพื่อสงเสริมและกระตุน

การเรียนรูของเด็กใหมากท่ีสุด

5. แนวทางการพัฒนา

1.ในปการศึกษา 2565 หากสถานการณโควิด-19 เขาสูสภาวะปกติ จะดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน

2.มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูในการใชเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน

3.สงเสริมใหบุคลากร และเด็กตระหนักและเฝาระวังตนเองในการใชชีวิตประจําวันเพ่ือปองกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา-19

4.มีการจัดทําสื่อ และคลิปวีดีโอที่เหมาะสม และกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูใหไดมากท่ีสุด
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5.มีการจัดบริการอํานวยความสะดวกในการรับสงเด็กนักเรียนใหกับผูปกครอง เพื่อลดความแออัด และเวนระยะหางตาม

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

6. ความตองการชวยเหลือ

เงินสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้อนํ้ายาทําความสะอาดฆาเชื้อ สัญญาณอินเตอรเน็ต และคําแนะนําในการทําเอกสาร

จากหนวยงานตนสังกัดใหรวดเร็ว และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการทําเอกสารกับหนวยตนสังกัด

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- 1.โรงเรียนมีหลักสูตรสอดคลองกับบริบททางสังคม 2.เด็กไดพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ทักษะชีวิตในประจําวัน 3.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชผูเรียนเปนสําคัญ 4.มีคณะกรรมการดูแลสุขาภิบาล 5.เด็กได

เรียนรูและเห็นคุณคาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6.เด็กรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา 7.เด็กไดเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย 8.เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสรางสรรค กลาพูดกลาแสดงออกทํางานเปนกลุมและ

ตัดสินใจแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 9.ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

10.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด สวยงาม เอื้อตอการเรียนการสอน

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

มีหองกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหเด็กไดใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ในหลักสูตรสถานศึกษา มีหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย 2560 และหลักสูตรของสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน

Page 52 of 55



รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ธันยกานต กชกรกมุท   ผูอํานวยการ

ปวีณา ทรงเกียรติวุฒิ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 
ท่ีอ.ส.อ.ท่ี  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ท่ีปรับปรุงใหม่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเรื่องนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตรวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมวัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ
ผู้ปกครองซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยตลอดจน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

  
 
 

(นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท) 
ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

ท่ี อ.ส.อ./ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 
 

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุก
ปี  
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จึงประกาศ การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท) 
ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

91.00 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 91.00 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 91.00 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
91.00 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 91.00 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 91.00 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 91.00 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
91.00 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

91.00 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 91.00 
3.3 จัดบรรยากาศ 91.00 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
91.00 

 
 



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ 

 

  

(นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท) 

ผู้รับใบอนุญาต 

 

 (ดร.แสงโสม กชกรกมุท) 

ผู้จัดการ 

 

 (นางสาวบุญฑริกา สุขสบาย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                               

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

                                               (นางสาวพัชรี รอมาลี) 

                                                              ผู้แทนผู้ปกครอง 

 

                                               (นางสัณห์สิตา ศิริจตุรพร) 

ผู้แทนชุมชน 

 

นางสาวนันทิภาคย์ ดรกันยา) 

ผู้แทนครู/เลขานุการ 



 


