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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

         การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ทั้งดานเด็ก ผูเรียน ครู และการบริหารจัดการ ตลอดปการศึกษาที่

ผานมา ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยมในทุกมาตรฐาน แสดงใหเห็นไดวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การจัดการศึกษาในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ไดสงผลทําใหการจัดการศึกษาจะตองกิจกรรมการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดําเนินงานไดอยางยากลําบาก จึงตองมีการปรับรูปแบบในการดําเนินงาน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก ผูเรียน ครู และระบบ

การบริหารจัดการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : มหาไถศึกษากุมภวาป

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1141100020

ที่อยู (Address) : 466 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 10 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : แชแล

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

จังหวัด (Province) : อุดรธานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 41110

โทรศัพท (Tel.) : 086-4591923 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : holy_kw@yahoo.com

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

ไลน (Line) : 0864591923 เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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ตอนท่ี 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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

 1.  เอกสารหลัก อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานโรงเรียน แผนปฏิบัติการ เปนตน

 2.  เอกสารสุรปผลการดําเนินโครงการ

 3.  เอกสารประกอบ อาทิ สรุปผลกิจกรรม รายงานตางๆ เปนตน

 4.  โลรางวัล และเกียรติบัตรผลงานดานตางๆ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

  1.  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 การนําผลสะทอนกลับ มาพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

  2.  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและศักยภาพสูงขึ้น

 

Page 3 of 48



4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ตลาดพอเพียง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : พอแมชวยสอนลูก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

Page 5 of 48



 1.  เอกสารหลัก อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานโรงเรียน แผนปฏิบัติการ เปนตน

 2.  เอกสารสุรปผลการดําเนินโครงการ

 3.  เอกสารประกอบ อาทิ สรุปผลกิจกรรม รายงานตางๆ เปนตน

 4.  โลรางวัล และเกียรติบัตรผลงานดาน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

  1.  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 การนําผลสะทอนกลับ มาพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

  2.  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและศักยภาพสูงขึ้น

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ตลาดพอเพียง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : เวทีคนเกง (Show me if you can)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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(........อารี โชคอรุณ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1141100020

ที่อยู (Address) : 466 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 10 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : แชแล

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

จังหวัด (Province) : อุดรธานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 41110

โทรศัพท (Tel.) : 086-4591923 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : holy_kw@yahoo.com

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

ไลน (Line) : 0864591923 เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป

2. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

        กาวหนาเสมอ ดวยความรู คูคุณธรรม

วิสัยทัศน

        ภายในป พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความเปนเลิศ ผูเรียนคิดเปนทําเปน มีคุณธรรมและทักษะชีวิตที่ดี

พันธกิจ

ระดับปฐมวัย

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เต็มตามศักยภาพ

3. พัฒนาเด็กใหมีทักษะในการอานเขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค

4. พัฒนาการเด็กใหมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข

5. สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติและภาษาจีน

6. พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิต เปนคนดีในสังคมไดอยางมีความสุข

7. พัฒนาระบบส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

8. สงเสริมใหครูไดรับการอบรม/สัมมนา เพื่อใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

9. สงเสริมครูใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรทั้ง 8 กลุมสาระ เนนทักษะ  ดานภาษาอังกฤษ

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอาน เขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค

4. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติและภาษาจีน

5. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้น

6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิต  เปนคนดีในสังคมไดอยางมีความสุข

7. พัฒนาระบบส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

8. สงเสริมใหครูไดรับการอบรม/สัมมนา เพื่อใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

9. สงเสริมครูใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

เปาหมาย

ระดับปฐมวัย

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสมกับวัย

3. เด็กมีทักษะการอานเขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค

4. เด็กมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข

5. เด็กมีทักษะในการเรียนรูและสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได

6. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิต เปนคนดีในสังคมไดอยางมีความสุข
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7. ครูนําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู และเด็กมีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

8. ครูไดรับการอบรม/สัมมนา เพ่ือใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

9. ครูนําขบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูจนทําใหเด็กมีทักษะการเรียนรูที่สูงขึ้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ท้ัง  8 กลุมสาระ โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร

3. ผูเรียนมีทักษะการอาน เขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

4. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดมากขึ้น

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงขึ้น

6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตเปนคนดีในสังคมไดอยางมีความสุข

7. ครูนําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนมีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

8. ครูไดรับการอบรม/สัมมนา มีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

9. ครูนําขบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพเด็กและผูเรียน

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เนนเด็กและผูเรียนเปนสําคัญ

เอกลักษณ

ความรู  คูคุณธรรม

 

นิยามของเอกลักษณโรงเรียน

ความรู  หมายถึง  โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการคิด อาน เขียน และการ

เสริมทักษะเพ่ิมเติมในวิชาภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คุณธรรม  หมายถึง โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป เปนโรงเรียนคาทอลิก ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี  มีนโยบายดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน

ควบคู ไปกับการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน รูรัก สามัคคี มีวินัย รูจักรักษาสิ่ง

แวดลอม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

อัตลักษณ

คิด อาน เขียนคลอง  นํารองคุณธรรม

 

นิยามของอัตลักษณโรงเรียน

         การดําเนินงานของโรงเรียน มีนโยบายสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การอาน และการเขียน ฝกใหผูเรียนเปนใฝรู ใฝเรียน และมีสุนทรียภาพใน

ดานท่ีตนเองสนใจ ตลอดจนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการคิด อาน เขียน  นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมดานความเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ดวย

การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ใหผูเรียนมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน รูรัก สามัคคี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 8 14 - - 22

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 51 69 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 92 108 - - 200

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 103 89 - - 192

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 14 หองเรียน EP - 254 280 - - 534

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 126 117 - - 243

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 125 111 - - 236

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 117 112 - - 229

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 120 120 - - 240

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 108 128 - - 236

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 119 97 - - 216

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 30 หองเรียน EP - 715 685 - - 1,400

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 44 หองเรียน EP - 969 965 - - 1,934
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว อารี โชคอรุณ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 2 - - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 13 - - - 13

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 37 - 1 - 38

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 52 - 1 - 53

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ 1 - 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ 46 4 - - - 50

รวม 47 4 0 - - 51

รวมทั้งส้ิน 47 56 0 1 - 104

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 22 2 11:1 22:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 13 512 13 40:1 40:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 30 1,400 38 37:1 47:1

Page 12 of 48



5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 13 1 - - 14

ภาษาไทย - - 5 2 7

คณิตศาสตร - - 4 2 6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 5 1 6

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - 6 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 1 3

ศิลปะ - - 2 1 3

การงานอาชีพ - - 2 2 4

ภาษาตางประเทศ - - 8 1 9

รวม 13 1 28 16 58

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 42 42

- เนตรนารี - -

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 42 42

กิจกรรมแนะแนว 42 42

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 42 42

รวม 168 168
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 29 29 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 23 23 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 52 52 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

3 3 2565
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพของเด็กและผูเรียน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานหนูนอยวัยใส

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว ชื่นชมศิลปะ ดรตรี ราเริงแจมใส มีความมั่นใจและกลา

แสดงออก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

92.51 : เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว ชื่นชมศิลปะ ดรตรี ราเริงแจมใส มีความมั่นใจและกลา

แสดงออก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : ผูปกครอง ครู ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ มีความสัมพันธที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและไดรับขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

มีความสัมพันธอันดี โรงเรียน ผูปกครอง ครู และเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ผูปกครองไดรับขาวสารจากทางโรงเรียนทุกเดือน และมีการแลก

เปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมและปญหาของเด็กเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหเด็กมีประสิทธิภาพ ครู ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของสราง

ความสัมพันธที่ดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนใหนาอยูและสะอาด ครู ผูปกครองและเด็กไดมีสวนรวมใน

กิจกรรม ครูไดเห็นถึงสภาพการเปนอยูของเด็กเมื่ออยูที่บาน ผูปกครองไดทราบพฤติกรรมของลูกเมื่ออยูโรงเรียน เมื่อไดรับทราบถึงปญหาของ
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เด็ก ครูและผูปกครองชวยกันหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคล และนําขอเสนอแนะตางๆมาเสริมแรงและพัฒนาเด็กใหมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

93.08 : ผูปกครอง ครู ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ มีความสัมพันธที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและไดรับขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

มีความสัมพันธอันดี โรงเรียน ผูปกครอง ครู และเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ผูปกครองไดรับขาวสารจากทางโรงเรียนทุกเดือน และมีการแลก

เปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมและปญหาของเด็กเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหเด็กมีประสิทธิภาพ ครู ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของสราง

ความสัมพันธที่ดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนใหนาอยูและสะอาด ครู ผูปกครองและเด็กไดมีสวนรวมใน

กิจกรรม ครูไดเห็นถึงสภาพการเปนอยูของเด็กเมื่ออยูที่บาน ผูปกครองไดทราบพฤติกรรมของลูกเมื่ออยูโรงเรียน เมื่อไดรับทราบถึงปญหาของ

เด็ก ครูและผูปกครองชวยกันหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคล และนําขอเสนอแนะตางๆมาเสริมแรงและพัฒนาเด็กใหมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเนนเด็กและผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีความกระตือรือรนในการทํางานสูความเปนครูมือ

อาชีพ สามารถทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแกดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ดี

ขึ้นเหมาะสมกับวัย และสามารถผลิตส่ือและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.28 : ครูมีเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีความกระตือรือรนในการทํางานสูความเปนครูมือ

อาชีพ มีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแกดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ดีขึ้นเหมาะ

สมกับวัย และผลิตส่ือและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพเด็กและผูเรียน
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โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ปลูกฝงใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตนเอง รับผิดชอบในการทํางานอยางเต็มศักยภาพของตน มีความรูสึกที่ดี

ตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็น

คุณคาของตนองมีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางผลงานจาการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรีนันทนาการ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวันและมีขวัญและ

กําลังใจในการทําความดีและเปนพลเมืองดีของสังคม ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตนเอง รับผิดชอบในการทํางานอยางเต็มศักยภาพของตน มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู

เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ผลสําเร็จ

94.70 : ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตนเอง รับผิดชอบในการทํางานอยางเต็มศักยภาพของตน มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็นคุณคาของตนอง

มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางผลงานจาการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรีนันทนาการ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวันและมีขวัญและกําลังใจในการ

ทําความดีและเปนพลเมืองดีของสังคม ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในงานของตนเอง รับผิดชอบในการทํางานอยางเต็มศักยภาพของตน มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรตาม
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หลักสูตรสถานศึกษา สามารถสรางนวัตกรรมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่

ดีตองานอาชีพ

ผลสําเร็จ

90.16 : ผูเรียนสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิด

วิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา สรางนวัตกรรม

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตองานอาชีพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : สงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิชาการใหมีคุณภาพรอบดาน ครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู และมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใหนักเรียน ผู

ปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

93.90 : สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปน

ระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ไดสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิชาการใหมีคุณภาพรอบดาน ครูและบุคลากรมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู และมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการบริหารและการจัดการศึกษา โดยนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวน

รวมในการบริหารจัดการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเนนเด็กและผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงบริบท ของชุมชนและท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน สงเสริมใหมีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก

ผลสําเร็จ

93.27 : ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่

เอ้ือตอการเรียนรู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน สงเสริมใหมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 512 428 83.59 84 16.41 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 512 509 99.41 2 0.39 - -

3. ดานสังคม 512 512 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 512 509 99.41 2 0.39 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 216

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 216 36.83 37.43 32.28 42.47 +10.19 31.57 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 216 34.31 41.79 44.30 39.00 -5.30 -11.96 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 216 50.38 56.63 56.63 56.98 +0.35 0.62
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษา

อังกฤษ
216 39.22 53.35 66.44 59.70 -6.74 -10.14 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

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 243 241 99.18 236 231 97.88 229 234 102.18 240 239 99.58 236 170 72.03 216 148 68.52

คณิตศาสตร 243 241 99.18 236 231 97.88 229 207 90.39 240 221 92.08 236 174 73.73 216 129 59.72

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

243 241 99.18 236 218 92.37 229 197 86.03 240 218 90.83 236 145 61.44 216 135 62.50

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

243 241 99.18 236 231 97.88 229 233 101.75 240 225 93.75 236 156 66.10 216 110 50.93

ประวัติศาสตร 243 241 99.18 236 230 97.46 229 229 100.00 240 154 64.17 236 150 63.56 216 115 53.24

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
243 241 99.18 236 225 95.34 229 220 96.07 240 218 90.83 236 198 83.90 216 168 77.78

ศิลปะ 243 241 99.18 236 218 92.37 229 239 104.37 240 224 93.33 236 210 88.98 216 185 85.65

การงานอาชีพ 243 241 99.18 236 228 96.61 229 232 101.31 240 242 100.83 236 206 87.29 216 169 78.24

ภาษาตาง

ประเทศ
243 241 99.18 236 231 97.88 229 180 78.60 240 245 102.08 236 166 70.34 216 186 86.11

ภาษาจีน 243 241 99.18 236 230 97.46 229 239 104.37 240 245 102.08 236 210 88.98 216 216 100.00

วิทยาการ

คํานวณ
243 241 99.18 236 227 96.19 229 238 103.93 240 239 99.58 236 199 84.32 216 170 78.70
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 229

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
203 56.14 55.52 54.13 50.49 -3.64 -6.72 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

203 49.44 46.77 44.77 36.80 -7.97 -17.80 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 243

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง 189 72.79 74.11 69.23 52.05 -17.18 -24.82 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 189 69.95 78.15 81.58 54.83 -26.75 -32.79 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 216

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 243 - - - - - - - - -

ป.2 236 - - - - - - - - -

ป.3 229 - - - - - - - - -

ป.4 240 - - - - - - - - -

ป.5 236 - - - - - - - - -

ป.6 216 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ตลาดพอเพียง ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัด

ประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

พอแมชวยสอนลูก ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัด

ประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ตลาดพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เวทีคนเกง (Show me if you can) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

สถานศึกษาสงเสริมดานการระบบการดูแล

นักเรียนดีเดน
สถานศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2
2563

โรงเรียนดีเดนดานการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษา
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2
2564

สถานศึกษาดีเดนดานสงเสริมดานเทคโนโลยี สถานศึกษา
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2
2565

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน

และครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีมาก ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก ดีมาก ดีมาก - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 512

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 491 95.90
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 428

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 512

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 512

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 512

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 512 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 512

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 512

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 512

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 512

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 511

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 512

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 510

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 512

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 512

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 512 100.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 512

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 512

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 512

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 512

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 512

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 512

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 511 99.80
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 511

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 512

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 510

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 510

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 512

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 512

สรุปผลการประเมิน 98.93
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

          โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาปมีการวางแผนงาน โครงการ กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่

ดี เชน มีกิจกรรมหนูนอยรักความสะอาด เพ่ือปลูกฝงใหเด็กรูจักรักษาความสะอาดของรางกายตนเอง เชน ความสะอาดมือ ผม และการรักษาความสะอาดในชองปาก

ดวยการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแล

ใหเด็กด่ืมนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตลอดปการศึกษา มีการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรม

รองเลนเตนสนุกในทุกวันศุกรใตอาคารรวมกัน และดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีสนามเด็กเลนที่แข็งแรงปลอดภัยสําหรับเด็ก มีการทําขอตกลงในการทํากิจกรรม
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รวมกัน เพื่อความปลอดภัยของเด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น มีการจัดกิจกรรมหนูนอยระวังภัย มีบันทึกรับสงกลับบานของเด็ก จัดทําปายนิเทศใหความรูแก

เด็กเก่ียวกับโรคติดตอในชุมชน โรคติดตอจากการอยูรวมกัน  มีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคระบาดโควิท -19 ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรค โควิค -  19 ตามมาตรการของรัฐ ภายในสถานศึกษาอยางเครงครัด  การดูแลและระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน มีการรณรงคใหความรูเกี่ยว

กับสิ่งเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก มีการจัดแขงขันกีฬาตามความสามารถของเด็ก มีการจัดกิจกรรมหนูนอยนักสํารวจเพื่อให

เด็กไดเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการทํากิจกรรม มีการสงเสริมคุณธรรม – จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมธรรมะในโรงเรียน ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต

ไมเอาสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตน ฝกใหเด็กไดน่ังสมาธิในตอนเชาและกอนนอนพักกลางวัน ใหเด็กรูจักการประหยัดอดออม มีมารยาทที่ดี รูจักสวัสดี  ขอบคุณ

ขอโทษ   และฝกการไหวอยางถูกวิธีกอนเขาหองเรียนทุกวัน มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย เชน กิจกรรมวันไหวครู วันพอ วันแม ฯลฯ และกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา เชน วันออกพรรษา วันคริสตมาส เปนตน  เด็กไดเรียนรูและปลูกฝงคานิยม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม มีกิจกรรมแบงรักปนนํ้าใจเพื่อชวยเหลือผูอื่น เด็กได

รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืนตามวัย มีกิจกรรม Walk  Rally เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญา มีความมั่นใจ   กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้ม

แยมแจมใส  มีความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองทํา รูจักการรอคอยแบงปน มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนได มีจินตนาการและมีอารมณที่แจมใส

เด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกหองเรียน โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดดี มีทักษะการ

คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูไดดวยจนเอง มีการจัดกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมพอแมชวยสอนลูก กิจกรรมตลาดพอเพียง ตลอดจนการเขารวมโครงการบาน

วิทยาศาสตรประเทศไทยเพ่ือใหเด็กไดฝกการสังเกต การตั้งคําถาม ปฏิบัติการทดลอง เพื่อหาคําตอบของคําถาม มีความคิดรวบยอด ความคิดสรางสรรค รูจักแก

ปญหา แสวงหาความรูดวยตนเอง กลาสนทนาซักถามและหาคําตอบ มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีกิจกรรม English today , Chinese  today เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ดานภาษาการสื่อสารกับผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย มีกิจกรรมอานคลองเขียนสวย เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการเขียนและการอานของเด็ก ปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก

ที่จะเปนพ้ืนฐานใหเด็กตอไป สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ  เชน ดานศิลปะการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด

ปะ การปนดินนํ้ามัน การเลานิทานประกอบสื่อ
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

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 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

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 √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  มีองคประกอบที่

สําคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก  หลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิด

การเตรียมความพรอม  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และทองถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กทุกดาน

 ท้ังดานรางกาย  อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญา  เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา

รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

          สถานศึกษามีการจัดครูที่เหมาะสมและเพียงพอกับการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็ก คือ มีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย และครูพี่เลี้ยงที่มี

ประสบการณไดรับการอบรมในเร่ืองการดูแลเด็กมาเปนอยางดี สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัย
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อยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไดอยางเหมาะสมมีทักษะ

ในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ครูมีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

เด็กผูปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนซึ่งเอื้อประโยชน  และอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็ก ทั้งทางดานรางกาย

อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู เชน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน จัดใหมีอุปกรณ  ของเลน  ของใช  เครื่องอํานวยความ

สะดวกตางๆ ใหพอเพียงกับเด็ก  โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด  ปลอดภัย  ใหมีมุมประสบการณตางๆภายในหอง เชน มุมนิทาน มุมของเลน มุมธรรมชาติ มุมปน

เปนตน ที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลนสนาม จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย  หองนํ้า

หองสวมท่ีสะอาด มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู  มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถาน

ศึกษากําหนด  มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม

 พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวม

กับชุมชน  มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนผานกิจกรรมที่นําหลักธรรมของคริสตศาสนามาใชในการบริหารจัดการ
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 13

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 13

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 13

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 13

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 13

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย

รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 13

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 13

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 90.00 13 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 13

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 13

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 13

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 13

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 13 100.00

ยอด

เยี่ยม
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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

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 13

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 13

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 13

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 13

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

          โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาปมีการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของพัฒนาการเด็กในทุกดานเปนสําคัญ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม

และสติปญญา มีความรู คูคุณธรรม เนนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  มีการวางแผนการจัดทําโครงการ โครงการบานวิทยาศาสตรนอย และ

กิจกรรมอ่ืนท่ีมีความหลากหลาย มีแผนการจัดประสบการณในรูปแบบการบูรณาการการเรียนสอนแบบ Active Learning เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง จากการ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ชุมชน ผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมตางๆที่ผานมา ผานการทํากิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมพอแมชวยสอนลูก

กิจกรรม  Walk Rally กิจกรรมตลาดพอพียง กิจกรรมหนูนอยนักสํารวจ สารสัมพันธโรงเรียนถึงบาน กิจกรรมโครงงานสรางสรรค จนเกิดการเรียนรู คิดวิเคราะห มี

ความคิดรวบยอด และหาทางแกปญหา จนนํามาซึ่งการลงมือปฏิบัติจนสําเร็จอยางเปนกระบวนการและเปนขั้นตอน สามารถสนทนา สื่อสาร ใหผูอื่นเขาใจได มี

พัฒนาการตามวัย สามารถพัฒนาตนเองและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเองได มีการจัดบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีการจัด

ตกแตงหองเรียน ปายนิเทศความรูที่สวยงามและเหมาะสม   มีมุมประสบการณตางๆ มีสื่อสนาม หองสมุด หองดนตรี หองคอมพิวเตอร สนามเด็กเลน ที่ชวยสงเสริม

พัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี จนทําใหเด็กไดมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานตามวัย ครูมีวิธีการประเมินเด็กที่หลากหลาย ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินเด็กผาน

สารสัมพันธโรงเรียนถึงบาน การประชุมผูปกครองครูมีการจัดทําวิจัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กในทุกๆดานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาเด็กอยางตอเน่ืองจนทําใหเด็กมีพัฒนาการ ท่ีเหมาะสมตามวัย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,400

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 90.00 1,271 90.79
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,277

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,260

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,277

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,270

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
90.00 1,270 90.71

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,270

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,270

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,270

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 1,318 94.14
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 1,318

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,318

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 1,270 90.71
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,270
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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

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,270

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90.00 1,387 99.07
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,387

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 1,266 90.43
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,266

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,266

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 1,350 96.43
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,350

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,350

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 1,318 94.14
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,318

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,318

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 1,314 93.86
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,314

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 1,321 94.36
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,321
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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

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,321

สรุปผลการประเมิน 93.46
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

           สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนตามความถนัด

และช่ืนชอบ เชน มหกรรมวิชาการ มถป. และกิจกรรมท่ีเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู

เรียน โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบกระบวนการกลุม แบบใชกระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา และเนนเรื่องการ

อานออกเขียนไดของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนได ตั้งแตระดับชั้น ป.1 ดวยวิธีการคัดกรองความสามารถของผูเรียน

 และสงเสริมใหมีการเรียนซอมเสริมพักกลางวัน เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการอานออกเขียนไดใหดีขึ้น เพื่อลดปญหาการเหลื่อมลํ้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีการพัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและ

แหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด ครูทุกกลุมสาระรวมกันกําหนดแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดของผูเรียน

            นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และในปการศึกษานี้ ไดจัดทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามมาตรการของกระทรวงศึกษาและ

กระทรวงสาธารณะสุข อาทิ การลางมือใหสะอาด การเช็ดมือดวยเจลแอลกอฮอลเขมขน 70% การสวมหนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล เพ่ือใหทุกคนไดรับความปลอดภัยในสุขภาพและรางกายและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสนองตอวิสัยทัศนและปรัชญา

ของโรงเรียนในการฝกฝนใหนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมใหติดเปนนิสัยคํานึงถึงคุณคาของการทําความดีในรูปแบบตางๆ เห็น

คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป กีฬา นันทนาการ โดย

ทางฝายกิจการนักเรียน ไดจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนทุกคนไดฝกแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออก  อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพท่ีดี และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค

ติดตอ ส่ิงเสพติดใหโทษ ภัยอุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ และเปนการใหกําลังใจผูเรียนในการปฏิบัติตนเปนคนดีในสังคมตอไปตามอัตลักษณของโรงเรียนที่สงเสริมใหผู

เรียนมีความรู   คูคุณธรรม ควบคูกันเสมอนั้นคือ “คิดอาน เขียน คลอง นํารอง คุณธรรม” และมีการจัดการเรียน การสอนที่บูรณาการคุณคาพระวรสารและคุณธรรม

จริยธรรมทุกกลุมสาระ ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการคิด อาน เขียนอยางเปนระบบ เนนทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยการเสริมหองเรียน Program IEP ใหผู

เรียนไดเลือกเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนการสอนในเน้ือหาที่เปนภาษาอังกฤษ มี

การนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาสงเสริมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เปนตน

             ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจัก

วางแผน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามหลักประชาธิปไตย มีความกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหา

ความรูจากส่ือ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด สามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษา และของสังคม มี

ทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ
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1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

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 √ -
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4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          โรงเรียนไดมีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําหนดเปาหมายการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรทุกคนรวมกันวิเคราะหพิจารณา

สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา  โดยการศึกษาขอมูล ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม

ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

           2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ

ตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแหงชาติ

          2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ

และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู

          2.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรับผิดชอบ
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           2.4 ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอ

ผลการจัดการศึกษา

          2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา

          2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการแบบมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา

          2.7 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายใน ใหเอื้อตอการเรียนรูแกผูเรียน
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 38

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 38 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 38

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 38

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 38

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ

รู และนําเสนอผลงาน
√ - 38

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 38

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 90.00 38 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 38

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 38

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 38

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 38 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 38

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 38

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 38 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 38

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 38

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 38

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 38
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 38 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 38

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

รูของตนเอง
√ - 38

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุม

ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล เพิ่มการเรียนรูภาษาจีน และดนตรีสากล มีการบูรณาการภาระชิ้นงานทุก

ระดับชั้น จัดทําหนวยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง คุณคาพระวรสาร ปรับโครงสรางรายวิชา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยมีกิจกรรม โครงงานทุกกลุมสาระ

เนนการเรียนภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา การสอนที่เนนทักษะการคิด ครูใชสื่อการสอนที่ทันสมัย เชน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น มีการนิเทศ

ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนํามาตอยอดในการทําวิจัยคร้ังตอไป มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดเรียนรู 
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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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

Page 43 of 48



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีคุณธรรม - จริยธรรม มีมารยาทการไหว ราเริงแจมใสทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็กมีความยืดหยุนและสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

พอ แม ครอบครัวและชุมชนใหความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ

ตอการเรียนรูของเด็ก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนอานหนังสือออกและเขียนหนังสือได รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ดี และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูงกวาทุกระดับ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานผานกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทําใหเห็นไดวา บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในระบบงาน

และสามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กยังขาดทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห คิดรวบยอด การแกปญหาเฉพาะหนา ขาดความมั่นใจในตนเอง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ครูประจําการและผูชวยครูควรไดรับการอบรมที่ตอเนื่อง หัวขออบรมใหมีความหลากหลาย เพื่อใหครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายและทันสมัยสอดคลองกับสถานะ

การในปจจุบัน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จัดสื่อการเรียนการสอนมุมประสบการณในหองเรียนใหเพียงพอ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ตองเรงพัฒนาผูเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 ในดานการนําเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนากระบวนการในการทํางานโครงงานใหมีความหลากหลาย ดวยการบูรณาการ STEM เขามาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการ

คิดที่ซับซอนมากขึ้น

5. แนวทางการพัฒนา
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          โรงเรียนจะดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  ซึ่งจะทําการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการอยูแลวใหดียิ่ง

ข้ึน โดยจะนําปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ มากําหนดเปนวัตถุประสงค และพัฒนาแกไขในรายโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น ซึ่งจะทําให

การดําเนินงานมีคุณภาพตอเนื่องมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเปนประจําทุกปเพื่อนําผลการดําเนินงานที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น และ สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจกลาแสดงออก จัดหาสื่อการสอนมุมประสบการณใหมี

ความเพียงพอ และจัดเคร่ืองเลนสนามใหมีเพียงพอกับเด็ก มีการสงเสริมและพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

 

6. ความตองการชวยเหลือ

          โรงเรียนควรไดรับการชวยเหลือในดานการพัฒนาความรูและศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหทันตอนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของภาครัฐ เน่ืองจาก

นโยบายตางๆ ที่ทางภาครัฐกําหนดมา  โรงเรียนเอกชนไมสามารถตอบสนองนโยบายได เพื่อขาดการประชาสัมพันธและการพัฒนาความรูจากภาครัฐ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

อารี โชคอรุณ   ผูอํานวยการ

ณัฏฐพงศ สุนทโรทก   เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ระกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)













คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)











แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



แผนผังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
1. อาคารอนันามารีย์

2. อาคารคาเรนซ์ เจ ดูฮาร์ต

3. อาคารเซนต์โจเซฟ

4. อาคารเซนต์ยอร์ช 

5. สนามอเนกประสงค์

6. วดันักบุญอนันา

7. บ้านพกัผู้บริหาร

8. บ้านพกัผู้บริหาร

ประตู 1

ประตู 2

ประตู 3

1

5

4

2

3

7
6

3

8

ประตูหลงั



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 
โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

 

ผู้อำนวยการ 
 

  กรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ผู้จัดการ 

นักเรียน 

ครู 

 

 ฝ่ายบริหารจัดการ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 

 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

  ฝ่ายธุรการฯ 
 

  ฝ่ายอนุบาล 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 

 

ประสบการณ์สำคัญ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรม 
จำนวนชั่วโมง/วัน 

3 - 4 ปี 4 - 5 ปี 5 - 6 ปี 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 
3. ด้านสังคัม 
4. ด้านสติปัญญา 

 
 
 
 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

รอบตัวเด็ก 
4. เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 

รอบตัวเด็ก 

1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4. กิจกรรมเสรี/ เล่นตามมุม 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

20 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 

 
 

20 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 

 
 

20 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 

     คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40 

    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 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) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม  

    ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

    วิทยาการคำนวณ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 
     ชมรมดนตรีสากล 
     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 ชั่วโมง/ปี 

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 

   เร ิ ่มดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอน เม ื ่อว ัน ท่ี  16 เด ือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541                  
โดยพระสังฆราช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต บริหารการจัดการศึกษาโดย 
สมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล โดยกิจการโรงเรียนเริ่มต้นจากการเปิดสถานรับเลี ้ยงเด็ก  
ซึ่งได้ขออนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2538  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 1/2539  ได้เปิดรับเลี้ยงเด็ก
ครั้งแรกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2539 มีเด็กจำนวน 13 คน  และเพิ่มขึ้นประมาณ 43 คน  จึงได้ขอ
ขยายช้ันเรียนเพิ่มเป็นระดับช้ันอนุบาล เพื่อรองรับเด็กจากสถานรับเล้ียงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ ในปี พ.ศ. 2541 
และมีการขออนุญาตขยายช้ันเรียนในระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2544  ได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
โดยเริ่มต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เล่ือนช้ันขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปัจจุบัน 


