รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2562

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
เลขที่ 126 ตําบล สีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
ตามกฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2562 ข อ 3 ระบุ ใ ห ส ถานศึ ก ษาจั ด ส ง รายงาน
ผลการประเมิ น ตนเองให แ ก ห น ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษาเป น ประจํ า ทุ ก ป
เพื่อรายงานผล การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่ส อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 3 มาตรฐาน
ไดแกคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชน ไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ตอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผูจัดทํา
หวังเปนอยางยิ่ง ว าเอกสารรายงานฉบั บนี้ จะเปนประโยชน ต อการนํ าไปใชใ นการพั ฒนาคุณ ภาพการศึ ก ษา
ของโรงเรียนมงคลกุลวิทยา ในปการศึกษา 2563 ตอไป

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทสรุปของผูบ ริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลพื้นฐาน
2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของสถานศึกษา
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
6. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
9. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จุดเดน
4. จุดควรพัฒนา
5. แนวทางการพัฒนา
6. ความตองการชวยเหลือ
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี
ภาคผนวก

1
1
1
3
3
8
8
9
15
16
17
17
17
18
18
37
39
40
41
41
41
43
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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐาน
โรงเรียน มงคลกุลวิทยา รหัส 30100073 ที่ตงั้ 126 หมู 15 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 044 – 411235 โทรสาร 044-290-433
e-mail Mongkolkul/.wittaya@gmail.com websit WWW.mongkolkul.ac.th
ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2501 เปดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวนนักเรียน 1,396 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 79 คน
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ดี
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
2.2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.3 โครงการพัฒนาบุคลากร
2.4 โครงการพุทธศาสนนําสุข
2.5 โครงการพัฒนาผูเรียน
2.5 โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
2.6 โครงการสัมพันธกับชุมชน
2.7 โครงการสถานศึกษาสีขาว
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบตั ิงานที่ 1 ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
3.2 แผนปฏิบตั ิงานที่ 2 วิจัยในชั้นเรียน สอนซอมเสริม
4) นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
4.1 ผลิตสื่อการเรียนการสอนประจําเดือน
4.2 ชุดฝกนวัตกรรม
5) ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1 สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
5.2 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
5.3 จัดสภาพแวดลอมและสื่อการสอนเพื่อการเรียนรูใหเหมาะสมตามวัย
6) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามหลักสูตร พ.ศ.2560
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1. แผนพัฒนาสถานศึกษาปการศึกษา 2559 - 2563
2.2. แผนปฏิบัติการประจําป 2562
2.3. หลักสูตรโรงเรียนมงคลกุลวิทยา ฉบับปรับปรุง 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 5251
2.4. มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเสร็จของสถานศึกษา
2.5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.6. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.7. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบตั ิงานที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4 นวัตกรรม /แบบอยางที่ดี
4.1. การเรียนการสอนทีใชคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2 ชุดการสอนวิชาภาษาไทย
5 ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1 ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
5.2 ผูเรียนรูจกั การออม
6 โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อการสื่อสาร และใชเปนเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
6.2. เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพื่อการสื่อสาร
6.3. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจาก
สถานการณจริง สถานการณจําลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ
เรียนรูไดทุกทีท่ ุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข
6.4. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา

ลงนาม
(ผูอํานวยการโรงเรียน
(นางบุญเทียม ลิ้มสัสนานนท
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 โรงเรียน มงคลกุลวิทยา รหัสโรงเรียน 30100073 ที่ตั้ง 126 หมู 15
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท 044 – 411235 โทรสาร 044-290-433 e-mail Mongkolkul/.wittaya@gmail.com
websit WWW.mongkolkul.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2501
เปดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียน 1,396 คน จํานวนบุคลากร
โรงเรียน 79 คน
ลักษณะผูรับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 หางหุนสวนจํากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสตศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ.................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห
 ในพระราชูปถัมภ
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูส ามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ สามัญศึกษา
 English Program ไดรับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับที่เปดสอน
จํานวนหองเรียน

ระดับทีเ่ ปดสอน

หองเรียนปกติ
ระดับกอนประถมศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิน้

หองเรียน EP

จํานวนผูเ รียน
ปกติ

จํานวนผูเ รียนที่มี
ความตองการ รวมจํานวน
พิเศษ
ผูเรียน
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

3
3
3
9

49
53
64
166

56
67
52
175

105
120
116
341

5
4
4
4
5
5
27
37

80
92
98
87
81
92
530
696

103
81
68
79
104
90
525
700

183
173
166
166
185
182
1,055
1,396
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1.3

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
ประเภท/ตําแหนง

1. ผูบริหารสถานศึกษา
- ผูรับใบอนุญาต
- ผูจัดการ
- ผูอํานวยการ
- รอง/ผูอํานวยการ
รวม
2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
- ครูตางชาติ
3. ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูตางชาติ
รวม
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจาหนาที่
5.อื่นๆ (ระบุ...
รวม
รวมทั้งสิ้น

สรุปอัตราสวน
ระดับปฐมวัย
จํานวนผูเรียนตอครู
จํานวนผูเรียนตอหอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
จํานวนผูเรียนตอครู
จํานวนผูเรียนตอหอง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ํากวา ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
1
1

1

8

1
2

26
4
30

1

2

3

1
3

2
41

3
47

17 : 1
45 : 1

-

รวม

-

40 : 2
40 : 1

1
1
1
3

ป.เอก

1
1
1
1
4
9

-

3

-

27
4
32
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1.3.2 สรุปจํานวนครูผสู อน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นใหกรอกขอมูลในระดับที่มีจํานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูท่จี บวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา
จํานวนครูผูสอน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู
ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก
ปฐมวัย
5
5
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ

3
3
2
2
1
3
5
5

2
3
4
5
4
3
4
3

1.3.3 สรุปจํานวนครูผสู อนกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบําเพ็ญประโยชน
- รักษาดินแดน (ร.ด.
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ใหระบุ
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพือ
่ สังคมและสาธารณประโยชน

จํานวนครูผสู อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา



23
20
26
26
23
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1.3.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
การจัดตั้งกองลูกเสือ
ลูกเสือ/เนตรนารี
จํานวน
ผูบังคับบัญชา
มีวุฒิ
ไมมีวุฒิ
จัดตั้ง
ไมจัดตั้ง
/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน
3
15

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง
18

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
24
16
8
รวม
49
19
23

1.3.6 สรุปจํานวนครูทเี่ ขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
จํานวนครูที่เขารับ
การอบรม
65 คน

หนวยงานที่เขารับการอบรม
คณะวิทยากรวัดปาสวางอารมณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ป พ.ศ 2562

วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562

8

2. ขอมูลพืน้ ฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม เลิศล้ําพลานามัย
วิสัยทัศน
ภายในปการศึกษา 2563 โรงเรียนมงคลกุลวิทยาจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษา บริหารงานอยางเปนระบบ โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ
1. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพผูเรียน
2. สงเสริมกระบวนการบริหารงานและการจัดการอยางเปนระบบ
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมการจัดสือ่ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรู
เปาหมาย

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

เอกลักษณ
อัตลักษณ

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวามาตรฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและทํางานอยางเปน
ระบบ
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. สถานศึกษาจัดสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรู
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและทํางานอยางเปนระบบ
3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัฒนาสื่อ พัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรู
วิชาการเดน เนนคุณธรรม สรางคนดีสูสังคม
มีวินัย ใฝเรียนรู
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3.

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ

ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ

ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาผูเรียนและ
มาตรฐาน
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม สํานึก
ในความเปนไทย
และใชชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

รอยละ 92 มี
ความพรอม
พัฒนาการที่ดี
ทั้ง 4 ดาน
เหมาะสมกับ
วัย

เด็กสามารถ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรูและ
ความคิด
สรางสรรคไปใช
ใน
ชีวิตประจําวันที่
เหมาะสมกับวัย

รอยละ 91 มี
ความพรอม
พัฒนาการที่ดีทั้ง
4 ดาน
เหมาะสมกับวัย

เด็กมีความ
พรอมพัฒนาการ
ที่ดีทั้ง 4 ดาน

มาตรฐานที่ 1
เด็กสามารถ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรูและ
ความคิด
สรางสรรคไปใช
ใน
ชีวิตประจําวันที่
เหมาะสมกับวัย

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

3. การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active Learning

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

- เด็กทุกคน
ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
- ครู –
บุคลากรใน
สถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราบ
ความกาวหนา
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
รอยละ100

- เด็กไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัตกิ ิจกรรม
ใน
กระบวนการพัฒ
นาการศึกษาได
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนด

- เด็กไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม
กระบวนการพัฒ
นาการศึกษาได
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนด

- เด็กทุกคน
ไดรับการพัฒนา
คุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
ตลอดเวลา
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราบ
ความกาวหนา
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

มาตรฐานที่ 1
เด็กทุกคนไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดอยาง
ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

-

เด็กไดรับการ
ศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย ตามที่
ภาครัฐใหการ
สนับสนุน มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

รอยละ100

รอยละ 100
เด็กไดรับ
การศึกษาโดยไม
เสียคา ใชจาย
ตามที่ภาครัฐให
การสนับสนุน มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

มาตรฐานที่ 3
ขอ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

2. การจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสราง
อาชีพและการมีงานทํา

เรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ

ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ

ระดับปฐมวัย
สรางความสัมพันธกับ
ชุมชน

พัฒนาโรงเรียน

รอยละ95

ผูบริหาร คณะ
ครู เด็กเขารวม
กิจกรรม งาน
ประเพณีทองถิ่น
และมีความ
สัมพันธที่ดีตอ
กัน

รอยละ95

รอยละ96

โรงเรียน มีความ
พรอมทางดาน
สถานที่ อาคาร
เรียน หองเรียน
อุปกรณการ
เรียนการสอนที่
เอื้อตอการ
เรียนรูของ
ผูเรียน

รอยละ96

โครงการสงเสริมความเปน
เลิศดานวิชาการ

รอยละ 85
ของผูเรียน
ไดรับการ
พัฒนาความรู
และทักษะ

ผูเรียนมีการ
พัฒนาความรู
และทักษะ

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

- ผูเรียนทุกคน
ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
- ครู –
บุคลากรใน
สถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราบ
ความกาวหนา
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาความรู
ความสามารถ
เฉพาะดานอยาง
เต็มตาม
ศักยภาพ
- ผูเรียนไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม
ใน
กระบวนการพัฒ
นาการศึกษาได
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนด

- ผูเรียนไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัติ
กิจกรรมใกระ
บวนการพัฒนา
การศึกษาไดตาม
เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด

รอยละ 95 ของ
ผูบริหาร คณะ
ครูเด็กเขารวม
กิจกรรม งาน
ประเพณีทองถิ่น
และมีความ
สัมพันธที่ดีตอ
กัน
รอยละ 96
ของโรงเรียน มี
ความพรอม
ทางดานสถานที่
อาคารเรียน
หองเรียน
อุปกรณการ
เรียนการสอนที่
เอื้อตอการ
เรียนรูของ
ผูเรียน

มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 1.2

ยุทธศาสตรที่ 4

2. การจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสราง
อาชีพและการมีงานทํา

มาตรฐานที่ 2
ขอที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

2. การจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสราง
อาชีพและการมีงานทํา

รอยละ 85 ของ
ผูเรียน ไดรับ
การพัฒนา
ความรู และ
ทักษะ

มาตรฐานที่ 1
และ 3

ยุทธศาสตรที่ 1

การจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสราง
อาชีพและการมีงานทํา

- ผูเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนา
คุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
ตลอดเวลา
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราบ
ความกาวหนา
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

มาตรฐานที่
1,2,3

ยุทธศาสตรที่ 7

การจัดการเรียนรูดวย
STEM Education
- สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ STEM Education
- สถานศึกษามี
นวัตกรรมจากการ
เรียนรูตามแนวทาง
STEM Education

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาผูเรียน
และมาตรฐาน
การศึกษา
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

โครงการพุทธศาสนนํา
สุข

รอยละ 80
ของผูเรียน
ระดับชั้น ป.
1-6 มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทั้ง 8 กลุม
สาระการ
เรียนรูส ูงขึ้น
รอยละ 85
ของผูเรียน
ไดรับการ
พัฒนาความรู
และทักษะ
- ผูเรียนทุก
คนไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพตาม
เกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
- ครู –
บุคลากรใน
สถานศึกษา
และ
ผูเกี่ยวของทุก
คนไดทราบ
ความกาว
หนาผลการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
รอยละ 90

ผูเรียนระดับชั้น
ป.1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น

รอยละ 90

รอยละ 90
ผูเรียนปฏิบัติตน
ตามวันสําคัญ
ตางๆ ไดถูกตอง
เหมาะสม กับวัย

มาตรฐานที่
1 และ 3

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การจัดการเรียนรูเพือ่
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา

ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาความรู
ความสามารถ
เฉพาะดานอยาง
เต็มตาม
ศักยภาพ
- ผูเรียนไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม
ใน
กระบวนการพัฒ
นาการศึกษาได
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนด

รอยละ 85 ของ
ผูเรียน ไดรับ
การพัฒนา
ความรู และ
ทักษะ

ผูเรียนมีการ
พัฒนาความรู
และทักษะ

มาตรฐานที่ 1
และ 3

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การจัดการเรียนรูเพือ่
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา

- ผูเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนา
คุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดอยาง
ตอเนื่อง
ตลอดเวลา
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราบ
ความกาวหนา
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

- ผูเรียนไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
- ครู – บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม
ใน
กระบวนการพัฒ
นาการศึกษาได
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่
กําหนด

มาตรฐานที่ 1
และ 3

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การจัดการเรียนรูเพือ่
สรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา

รอยละ 90
ผูเรียนปฏิบัติ
ตนตามวัน
สําคัญตางๆ ได
ถูกตอง
เหมาะสม กับ
วัย

รอยละ 90
ของ

มาตรฐานที่ 1
ขอ 1.2
(ขอ 1 - 4

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การปลูกฝงความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติที่
ถูกตองผานกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด

ผูเรียนปฏิบัติ
ตนตามวัน
สําคัญ ตาง ๆ
ไดถูกตอง
เหมาะสมกับ
วัย
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาผูเ รียน

รอยละ 90

ผูเรียนเปนคน
ดีมีศีลธรรม
จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั มี
จิตอาสา อยู
รวมกับผูอื่น
และสามารถ

โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

รอยละ 90

ผูเรียนมี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้น ปฏิบัติตน
ใหเหมาะสม
กับคานิยมอัน
ดีงาม มี
ความสุขและ
ไดรับการ
สงเสริม
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอยาง
รอบดาน

รอยละ 90ของ
ผูเรียนเปนคน
ดี มีศีลธรรม
จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั มี
จิตอาสาอยู
รวมกับผูอื่น
และสามารถ
เปนผูนําและผู
ตามที่ดีได
รอยละ 90ของ
ผูเรียนมี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้น ปฏิบัติตน
ใหเหมาะสม
กับคานิยมอัน
ดีงามมี
ความสุขและ
ไดรับการ
สงเสริมพัฒนา
เต็มตาม
ศักยภาพอยาง
รอบดาน

รอยละ 90

มาตรฐานที่ 1
ขอ 1.2 (ขอ 3
- 4)

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การปลูกฝงความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติที่
ถูกตองผานกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด

รอยละ 90

มาตรฐานที่ 1
ขอ 1.2 (ขอ 3
- 4)

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

การปลูกฝงความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติที่
ถูกตองผานกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ

ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3
ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม สํานึก
ในความเปนไทย
และใชชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ

รอยละ100

ผูเรียนไดรับ
การศึกษาโดย
ไมเสีย
คาใชจาย
ตามที่ภาครัฐ
ใหการ
สนับสนุน มี
ทักษะในการ
แสวงหา
ความรูดวย
ตนเอง มี
คุณธรรม
จริยธรรม
และมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

สรางความสัมพันธกับ
ชุมชน

รอยละ 95

ผูบริหาร คณะ
ครู ผูเ รียน
เขารวม
กิจกรรม งาน
ประเพณี
ทองถิ่น และมี
ความสัมพันธที่
ดีตอกัน

พัฒนาโรงเรียน

รอยละ96

โรงเรียน มี
ความพรอม
ทางดาน
สถานที่ อาคาร
เรียน
หองเรียน
อุปกรณการ
เรียนการสอน
ที่เอือ้ ตอการ
เรียนรูของ
ผูเรียน

รอยละ 100
ผูเรียนไดรับ
การศึกษาโดย
ไมเสีย
คาใชจาย
ตามที่ภาครัฐ
ใหการ
สนับสนุน มี
ทักษะในการ
แสวงหา
ความรูดวย
ตนเอง มี
คุณธรรม
จริยธรรม
และมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค
รอยละ95
ของผูบริหาร
คณะครู
ผูเรียน เขา
รวมกิจกรรม
งาน ประเพณี
ทองถิ่น และมี
ความสัมพันธที่
ดีตอกัน

รอยละ 100

มาตรฐานที่ 3
ขอ 1 ปลูกฝง
คุณธรรม
จริยธรรม
สํานึกในความ
เปนไทยและใช
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา

รอยละ 95

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมการมี
สวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา

รอยละ96
ของโรงเรียน มี
ความพรอม
ทางดาน
สถานที่ อาคาร
เรียน
หองเรียน
อุปกรณการ
เรียนการสอน
ที่เอือ้ ตอการ
เรียนรูของ
ผูเรียน

รอยละ 96

มาตรฐานที่ 3
ขอ1 ปลูกฝง
คุณธรรม
จริยธรรม
สํานึกในความ
เปนไทยและใช
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ 2
ขอที่ 1
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและ
มาตรฐานการ
ศึก
ษา

ยุทธศาสตรที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน

คุณภาพ

ผลสําเร็จ

ปริมาณ
(รอยละ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

****
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน

โครงการพัฒนา
บุคลากร
แผนปฏิบัติการ

รอยละ 95
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

มีความรูค วาม
เขาใจการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
การประเมิน
ภายนอก

รอยละ 95
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีกําหนด
มาตรฐาน
การศึกษา

ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรูค วาม
เขาใจการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในการ
ประเมิน
ภายนอก

โครงการสรางขวัญและ
กําลังใจ

รอยละ 100
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

มีขวัญกําลังใน
ในการปฏิบัติ
หนาที่เกิด
ความรัก
ความสามัคคี
ในหมูคณะ

ไดรับขวัญ
กําลังใจในการ
ทํางาน
มีความรัก
ความ
สามัคคีขึ้นใน
หมูคณะ

โครงการการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษา

รอยละ 90
จํานวน
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

ทําใหการ
จัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ 100
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับขวัญ
กําลังใจในการ
ทํางาน
มีความรัก
ความ
สามัคคีขึ้นใน
หมูคณะ
รอยละ 90
จํานวน
ครูผสู อนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่มีความรู
ความสามารถ
ตรงตามสาขา
วิชาเอกเพือ่
พัฒนา
ศักยภาพของ
ผูเรียน

มีความรู
ความสามารถ
ตรงตามสาขา
วิชาเอก

ขอ 1,2,3

ขอ 1,2,3

ขอ 1,2,3

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัด

ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา
3. การจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหดวย
วิธีการ Active
Learning
4. การจัดการเรียน
การสอนเพือ่ ฝกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผล
และเปนขั้นตอน
(Coding
6. การจัดการเรียนรู
ดวย STEM Education
2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา

2. การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและ
การมีงานทํา
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*** ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
**** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
3. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร(Coding)
6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม
9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

จํานวนเด็ก
ทั้งหมด

341
341
341
341

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ

294
286
296
290

86.22
83.87
86.80
85.04

41
53
43
46

12.02
15.54
12.61
13.49

6
2
2
5

1.76
0.59
0.59
1.47

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิชา

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
ที่เขาสอบ

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

182
182
182
182

182
182
182
182

คะแนนเฉลี่ยผลการ
คะแนนเฉลี่ย
ทดสอบ (O-NET
ระดับ
ประเทศ
2560 2561 2562
ป 2562
(1
(2
(3
32.90
35.55
49.07
34.42

36.67
40.70
49.55
40.42

38.87
39.87
56.81
41.73

33.49
36.01
50.19
31.76

**
ผลตาง
คะแนน
เฉลี่ย
(4
-5.38
-3.86
-6.62
-9.97

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5
-13.84
-9.68
-11.65
-23.89

****
แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับรอยละ 3
(6
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

คําอธิบายการกรอก ** (4 = (3 – (2
กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4 ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ เชน -2
*** (5 = (4 x 100
รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ใหใสเครื่องหมายลบ
(2
**** (6 การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระ
การเรียนรู/รายวิชา

ป.1

ป.2

จํานวน
นักเรียนที่ รอยละ
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน
ป.3
ป.4

จํานวน
นักเรียนที่มี รอยละ
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
นักเรียนที่ รอยละ
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

ป.5

จํานวน
นักเรียนที่มี รอยละ
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

ป.6

จํานวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

รอยละ

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย

183

143

78.14

173

166

98.95

166

166

100

166

165

99.39

185

185

100

182

171

93.95

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ

183

155

84.70

173

165

95.38

166

165

99.39

166

166

100

185

183

98.91

182

149

81.86

183

179

97.81

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

163

89.56

183

183

100

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

177

97.25

183

179

97.81

173

171

98.84

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

170

93.40

183

183

100

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

182

100

183
183
183

183
183
183

100
100
100

173
173
173

173
173
165

100
100
95.37

166
166
166

166
166
166

100
100
100

166
166
166

166
166
166

100
100
100

185
185
185

183
183
183

98.91
98.91
98.91

182
182
182

182
182
177

100
100
97.25

คอมพิวเตอร

183

183

100

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

182

100

ดนตรีสากล

183

183

100

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

182

100

หนาที่พลเมือง

183

183

100

173

173

100

166

166

100

166

166

100

185

183

98.91

182

182

100

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สมรรถนะ

ดานภาษา
(Literacy)
ดานคํานวณ
(Numeracy)
ดานเหตุผล
(reasoning

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ

***
รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5

****
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
รอยละ 3
(6

2561
(2

2562
(3

**
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4

46.46

55.71 56.98

50.77

-6.22

-10.91

ไมมีพัฒนาการ

166

44.94

46.90 52.73

48.74

-3.99

-7.56

ไมมีพัฒนาการ

-

-

47.98 52.22

-

-

-

-

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
ที่เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ป 2562

166

166

166
-

2560
(1

คําอธิบายการกรอก ** (4 = (3 – (2
กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4 ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ เชน -2
*** (5 = (4 x 100
รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ใหใสเครื่องหมายลบ
(2
**** (6 การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ
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ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเ รียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ความสามารถ
ดานการอาน

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
ที่เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ป 2562

อานรูเรื่อง

183

183

อานออกเสียง

183

183

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ดานการอาน

***
รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5

****
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
รอยละ 3
(6

2561
(2

2562
(3

**
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4

72.81

70.68 76.41

79.48

3.07

4.02

มีการพัฒนา

58.50

85.44 81.14

81.97

0.83

1.02

มีการพัฒนาแตไมถึง
รอยละ 3

2560
(1

คําอธิบายการกรอก ** (4 = (3 – (2
กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4 ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ เชน -2
*** (5 = (4 x 100
รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ใหใสเครื่องหมายลบ
(2
**** (6 การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5 ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”

5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation /Best Practice
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
มาตรฐานดาน
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย
คุณภาพผูเรียน
2. ธนาคารโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ครูใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
สอนอยางเปนระบบ
ผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
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6. รางวัลทีส่ ถานศึกษาไดรบั
6.1 ปการศึกษาปจจุบัน
ชื่อรางวัล
1. เรียงรอยถอยคํา ป.4 –ป.6

ประเภทรางวัล
เหรียญทอง

ระดับ
 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

2.ทองอาขยานทํานองเสนาะ
ป.1 –ป.3

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

3. .อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ป.4 –ป.6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

4. การแสดงทางวิทยาศาสตร
ป.4 –ป.6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

5. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ป.1 – ป.3

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

6.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ป.4 – ป.6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

7. เกม แขงขัน A – math
ป.4 - ป.6

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

8.เวทคณิต ป.4 – ป.6

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4

หมายเหตุ
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ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

9. เลานิทานคุณธรรม ป.4 – 6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

10.มารยาทไทย ป.4 –ป.6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

11.สวดมนตแปลไทย ป.4 –ป.6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

12. ตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.4 – ป.6

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

13.วาดภาพระบายสี ป.1 –ป.3

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

14. วาดภาพระบายสี ป.4 –ป.6

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

15. ศิลปสรางสรรค ป.1 –ป.3

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

16. ศิลปสรางสรรค ป.4 –ป.6

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4

หมายเหตุ
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7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding
5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร
(Coding
6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม
9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
10. การใชดจิ ิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ

มี






ไมมี








8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน








9. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1 มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนองได
1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน
สัมพันธไดดี
1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
สวนตนและปฏิบตั ิจนเปนนิสัย
1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค สิง่ เสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย
2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณได
2.1 รอยละของเด็กรางเริงแจมใส
แสดงอารมณ ความรูสกึ ไดเหมาะสม
2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยัง้ ชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอื่น
2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยม
ที่ดี
2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลา
แสดงออก
2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

เปาหมาย
(รอยละ

จํานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

90

341

294

73.50

ดีเลิศ



290

85.04



295

86.51



297

87.10



295

86.51

286

83.87



300

87.98



255

74.78



290

85.04



295

86.51



250

73.31



297

87.10

ไม
ปฏิบั ปฏิบั
ติ
ติ

93

341

ดีเลิศ
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การ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ
อดทนอดกลั้น
2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด
2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว
3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง
3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน
3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม เปนตน
3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก
การใชความรุนแรง
4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ
เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
4.2 รอยละของเด็กตัง้ คําถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ
4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ



300

87.98



306

89.74



284

83.28

296

86.80



295

86.51



290

85.04



286

83.87



300

87.98



298

87.39



305

89.44

290

85.04



255

74.78



290

85.04



306

89.74



286

83.87

ปฏิบั
ติ

ไม
ปฏิบั
ติ

เปาหมาย
(รอยละ

92

90

จํานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน

341

341

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวน
ขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

สรุปผลการประเมิน =
หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ
=

การ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบั ไม
ติ
ปฏิบั
ติ

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ



305

89.44



297

87.10

เปาหมาย
(รอยละ

จํานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

81.76

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ดีเลิศ

100 x จํานวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนเด็กทั้งหมด

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
=
กําลังพัฒนา
รอยละ 50.00 – 59.99
=
ปานกลาง
รอยละ 60.00 – 74.99
=
ดี
รอยละ 75.00 – 89.99
=
ดีเลิศ
รอยละ 90.00 – 100
=
ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรี ย นส ง เสริ ม การจั ด ประสบการณ ใ ห กั บ เด็ ก ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
จัดประสบการณทั้งภายในและภายนอกหองเรียนอยางสมดุล ใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน
การพัฒนาเด็กดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โดยจัดกิจกรรม
เพื่ อ ส ง เสริ ม ด า นร า งกาย กิ จ กรรมออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ และกิ จ กรรมกี ฬ าสี ภ ายในต า นภั ย ยาเสพติ ด
เพื่อพัฒนาเด็กดานรางกายใหเหมาะสมตามวัย มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยที่อยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 73.50 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพัฒนาเด็กดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได จากการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ดานอารมณ จิตใจ ไดแก กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ และกิจกรรมกีฬาสีภายในตานภัยยา
เสพติด เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจใหเหมาะสมตามวัย มีผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ
จิตใจ ของเด็กปฐมวัยที่อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 83.87 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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การพัฒนาเด็กดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยสงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติ
กิ จ วั ต รประจํ า วั น อย า งสม่ํ า เสมอ จั ด กิ จ กรรมหนู น อ ยคนเก ง และกิ จ กรรมกี ฬ าสีภ ายในต า นภั ย ยาเสพติด
เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคมใหเหมาะสมตามวัย มีผลการประเมินพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่อยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 86.80 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพัฒนาเด็กดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู โดยจัดกิจกรรมที่
ส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ทั้ ง 4 ด า น เพื่ อ ให เ ด็ ก มี โ อกาสใช ภ าษาสื่ อ สาร ถ า ยทอดความรู สึ ก นึ ก คิ ด
ความรู
ความเข า ใจในสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ เ ด็ ก มี ป ระสบการณ ทั้ ง ภาษาไทย ในรู ป แบบของกิ จ กรรมต า ง ๆ
ทุกระดับชั้น ไดแก กิจกรรมหนูนอยคนเกง เพื่อใหเด็กมีการพัฒนาทักษะดานสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย
มีผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 85.04 สงผลใหคุณภาพ
ของเด็กดานสติปญญา อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
โครงการที่สงเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย 4 ดาน ไดแก
1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการ
ลงมือปฏิบัติ (Active learning
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความ
แตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ
2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

3

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC
จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย
4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ
รวมใจ
4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและ
เพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด
ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

***
คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ












สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัด
กิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

4

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

2

การปฏิบัติงาน










-
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ประเด็นพิจารณา
4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

-

-

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนรู
5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัด
ประสบการณ
5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ
5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการ
จัดประสบการณ

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล การประเมิน
ตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเอง ใหหนวยงานตนสังกัด
6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

สรุปผลการประเมิน

=

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

3.87

ยอดเยี่ยม







6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา
6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนดและดําเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

***
คาเปาหมาย







ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** คาเปาหมาย = จํานวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
ปฏิบัติ 1 ขอ ไดระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหเปนปจจุบัน ใหเปนไปตามหลักสูตรปฐมวัย
พุท ธศัก ราช 2560 เพื่ อจั ดประสงการณ ใ หครอบคลุม พัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่ น
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนสงเสริมใหครู
ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติให
สอดคลองกับวิ ถี ชีวิตในชุ ม ชน ผลการดํ าเนิ นงานสงผลให โรงเรียนกําหนดเป าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
สอดคลองสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาเด็กทุกกลุมเปาหมาย
ผูบริหารจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน จัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบ
การศึก ษาปฐมวั ย หรื อผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพี ยงกับชั้นเรี ยน และสงเสริมใหค รูมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โดยจัดใหมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีความรู ความสามารถในการวิเคราะห ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการเด็กตรงตามสภาพจริง
ครูดําเนินการอยางเปนระบบ
โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนที่หลากหลาย
เชนมุมบาน มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมศิลปะ พรอมทั้งอํานวยความสะดวก ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
วั ส ดุ และอุ ป กรณ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ประสบการณ แ ละให ค รู พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ที่ เ หมาะกั บ การจั ด
ประสบการณใหกับเด็ก
บริหารและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเปดโอกาส
ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอง
กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย และอั ต ลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษา จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานครบทุ ก แผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมต า งๆ
มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา พร อ มจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ตนเอง
ประจําป (SAR และรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทุกป มีการนําผลการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพในสถานศึกษา การติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการประเมินตนเองประจําป
มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
โครงการที่พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก
1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการการสรรหาและการคัดเลือดบุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการพัฒนาโรงเรียน
6. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
7. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จํานวน จํานวนครู
ครู
ผานเกณฑที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

8

80.00

ดีเลิศ



8

80.00



7

70.00



8

80.00

7

70.00



7

70.00



7

70.00



7

70.00

8

80.00



8

80.00



7

70.00



7

70.00



8

80.00

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

เปาหมาย
(รอยละ

1 จัดประสบการณทสี่ ง เสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ
ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนน
การพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

90

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ
เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และ
สรางองคความรูดวยตนเอง

95

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท
สะดวก
3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นทีส่ ําหรับ
มุมประสบการณและการจัดกิจกรรม
3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม
ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม
เปนตน
3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูข องเด็ก เชน
กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู
กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุน ใหคิดและหา
คําตอบ เปนตน

95

10

10

10

ดี

ดีเลิศ
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ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

8

80.00

ดีเลิศ



8

80.00



7

70.00



8

80.00



7

70.00

ปฏิบัติ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็ก

สรุปผลการประเมิน =

10

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ
=
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

ไม
ปฏิบัติ

90

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

จํานวน จํานวนครู
ครู
ผานเกณฑที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ

เปาหมาย
(รอยละ

=
=
=
=
=

74.29

100 x จํานวนครูผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนครูทั้งหมด
กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนาที่สง ผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
โดยจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด า น ได แ ก ด า นร า งกาย ด า นอารมณ - จิ ต ใจ ด า นสั ง คม
ด า นสติ ป ญ ญา มี ก ารวิ เ คราะห ผู เ รี ยน วิ เ คราะห ม าตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ตรสถานศึ กษาปฐมวั ย 2560
จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองเหมาะสมกับเด็กแตละบุคคล จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เนนการลงมือปฏิบัติจริง มีการบูรณาการณสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู กิจกรรมหนูนอยคนเกง กิจกรรมมารยาทงาม กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสี
ภายในตานภัยยาเสพติด และกิจกรรมบัณฑิตนอย
ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง และปฏิบัติอยางมีความสุข โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล ง เรี ย นรู มี แ ผนการจั ด ประสบการณ ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 6 กิ จ กรรมหลั ก ได แ ก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กไดแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลงตามจินตนาการ
กิจกรรม
เสริมประสบการณ เด็กไดรับประสบการณตรง โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
กิจกรรม
สรางสรรคและเสรี เด็กไดวาดภาพ ระบายสี ปนดินน้ํามัน พับกระดาษ เปาสี ตามจินตนาการ และเลน
ตามมุมประสบการณตาง ๆ ตามความสนใจ กิจกรรมกลางแจง เด็กไดใชกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ ในการ
เลนเครื่องเลนสนามไดอยางสนุกและปลอดภัย กิจกรรมเกมการศึกษา เด็กไดเลนเกมจับคูภาพเงา
เลนเกม
ตอภาพที่หายไปใหสมบูรณ เลนเกมจับคูภาพที่มีความสัมพันธกัน เพื่อฝกฝนและพัฒนาทักษะการสังเกต
ครู จั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แ ละผลิ ต สื่ อ และใช สื่ อ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก ปฐมวั ย
จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนให มี มุ ม ตา ง ๆ ภายในห องเรียน ได แ ก มุม บาน มุ ม บล็ อก มุ ม หนังสือ
มุมศิลปะ มีคอมพิวเตอร และทีวีสนับสนุนการใชสื่อของครูในการจัดประสบการณ ครูฝกใหเด็กมีทักษะดานการใช
เทคโนโลยีการวาดภาพดวยโปรแกรมเพนท การเปดและปดเครื่องคอมพิวเตอรได
ครูประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง ใชเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย และนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีเลิศ
โครงการที่พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดแก
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ รียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน
แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด
1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน
แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด
1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด
1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง
อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี
เหตุผล
3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน
เปนทีม

จํานวน
จํานวน ผูเรียนผาน
เปาหมาย ผูเรียน
เกณฑที่
(รอยละ ทั้งหมด โรงเรียน
(คน
กําหนด
(คน

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

1,041

98.69

ดีเลิศ



1,041

98.69



1,041

98.69



1,050

99.54



1,033

97.76

827

78.39



835

79.15



815

77.25



830

78.67

828

78.48

835

79.15

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

84

85

82


1,055

1,055

1,055

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค
ความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่ สาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

ปฏิบัติ

77.73

869

82.37



915

86.73



823

78.00

887

84.08



1,026

97.29



815

77.25



820

77.73

888

84.17



890

84.36



885

83.89

1,008

95.55

1,005

95.26

94
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6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ
6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ

820



5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ

ไม
ปฏิบัติ

จํานวน
จํานวน ผูเรียนผาน
เปาหมาย ผูเรียน
เกณฑที่
(รอยละ ทั้งหมด โรงเรียน
(คน
กําหนด
(คน
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1,055

1,055

1,055

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด
1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

94


1,055

ยอดเยี่ยม

35
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม

ไม
ปฏิบัติ

94

95.73

890

84.36



880

83.41



900

85.31

895

84.38

895

84.83

933

88.44



930

88.15



935

88.63
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2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็น
คุณคาของความเปนไทย
2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย

3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย
- รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

84

สรุปผลการประเมิน =

1,055

1,055



93



4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย
4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยาง
มีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

1,055

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ
=

=
=
=
=
=

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ

1,010



2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

จํานวน
จํานวน ผูเรียนผาน
เปาหมาย ผูเรียน
เกณฑที่
(รอยละ ทั้งหมด โรงเรียน
(คน
กําหนด
(คน

85.89

100 x จํานวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนาที่สง ผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
การพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในดานการอาน โดยจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการอาน วางทุกอานทุก การทองคําศัพท วันละ 3 – 5 คําการอานคําพื้นฐานใน
ภาษาไทย อานบทอาขยาน จัดมุมหนังสือในหองเรียนทุกหอง เพื่อพัฒนาผูเรียนดานการอาน
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานการเขียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการเขียน ใหผูเรียนฝก
คัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด และตัวเต็มบรรทัด การเขียนตามคําบอก ทุกระดับชั้น มีการประกวด คัด
ลายมือ การเขียนตามคําบอก การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดเขียนคําขวัญ กิจกรรมเขียนเรื่อง
จากภาพ เขียนประโยคจากภาพ ในวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันสุนทรภู
กิจกรรมวันคริสตมาส เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนา ทักษะดานการเขียนมากขึ้น
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน ดานการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ทุกระดับชั้น สรุปใจความสําคัญจาก
เรื่องที่อาน การเลานิทาน และแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะและมีความสามารถใน
การสื่อสาร
การพั ฒ นาผู เรี ยนให มี ค วามสามารถในด านการคิด คํานวณโดยจั ดกิจกรรมส งเสริม ดานการคิ ด
คํานวณ กิจกรรมการทองสูตรคูณกิจกรรมการคิดเลขเร็ว กิจกรรมการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรทั้งใน
โรงเรียน และภายนอก การแตงโจทยปญหาจากภาพพรอมหาคําตอบ เวทคณิต เกม 24 เพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะในการคิดคํานวณมากขึ้น ตามตารางคาเฉลี่ยตอไปนี้
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
นักเรียน
เต็ม
183
173
166
166
185
182
1,055

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ
183
173
166
166
184
182
1,054

จํานวน
คํา
708
1,098
1,210
1,270
1,049
952
6,827

สรุปการอาน
อานได
รอยละ
(คน
175
95.63
170
98.27
164
98.80
166
100
184
99.46
182
100
1,041
98.69

สรุปการเขียน
เขียนได
รอยละ
(คน
175
95.63
170
98.27
164
98.80
166
100
184
99.46
182
100
1,041
98.69

การสื่อสาร
การคิดคํานวณ
สื่อสารได
คํานวณ
รอยละ
รอยละ
(คน
ได(คน
180
98.36
170
92.90
172
99.42
170
98.27
166
100
163
98.19
166
100
164
98.80
187
99.46
184
99.46
182
100
180
98.91
1,050
99.54 1,033 97.76

คาเฉลี่ย
รวม
95.63
98.56
98.95
99.70
99.40
99.73
98.66

สงผลใหผูเรียน มีความสามารถดานการอาน การเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ คิดเปนรอยละ
98.66 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
การพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหาโดยจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด กิจกรรม Brain Gym กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน เขียนเรื่องจากภาพ การโตวาที กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
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สงผลใหก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เรี ยนมี ค วามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปญหา คิดเปนรอยละ 78.39 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสงเสริม
ความเปนเลิศดานวิชาการ เชน กิจกรรมไกกระตาก หวงโซอาหาร ศิลปะบนกอนหิน ศิลปะสรางสรรค ผูเรียนมี
ความสามารถคิดริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐ คิดคน นําความรูมาสรางโครงงาน ชิ้นงานเปนของตนเองหรือทํางาน
เปนกลุมได
สงผลใหผูเรียนมีสามารถในการสรางนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 78.48 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีจากโปรแกรม Paint การนําเสนองานผานโปรแกรม
Power point เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการสืบคนหาขอมูลในการเรียนรู และเพื่อใช
ในการดําเนินชีวิตในยุค 4.0 สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 82.37
อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รโรงเรี ย นมงคลกุ ล วิ ท ยา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสงเสริมการอานออก
การเขียนได ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานกิจกรรมการอานและเขียนคําศัพทภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วั น ละ 3 – 5 คํ า ท อ งบทอาขยาน ฝ ก ทั ก ษะการอ า น การเขี ย น จากคํ า พื้ น ฐานภาษาไทยครบทุ ก ระดั บ ชั้ น
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสอนซอมเสริม เพิ่มเติมความรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนใหผูเรียนไดเปนสวนหนึ่งในการแสดงความสามารถ โดยเขารวม
การแข ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นครั้ ง ที่ 69/2562 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า
เขต 4 การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการพัฒนาผูเรียนมีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา แสดงผลตามตาราง ดังนี้
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จากตาราง พบวาผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ผานเกณฑของสถานศึกษา 8 กลุม
สาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น คิดเปนรอยละ 97.97
ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง ตามตาราง ดังนี้

จากตารางแสดงผลการเปรี ย บเที ย บ 3 ป ย อ นหลั ง พบว า ผู เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น ความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และมีผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2562 การอานรูเรื่อง และการอานออกเสียง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ผู เ รี ย นมี ค วามก า วหน า ในผลการประเมิ น การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง ตามตาราง ดังนี้

จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พบวาผูเรียนมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (Na-tional Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ยังไมมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง แตมี ผ ลการประเมิ นการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผูเรียนระดั บชาติ (Na-tional Test : NT)
ของนัก เรียนชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 3 ป ก ารศึกษา 2562 ด านภาษา (Literacy และด านคํ านวณ ( Numeracy
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง ตามตาราง ดังนี้
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จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พบวาผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ยังไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
จํานวน
3 สาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
การพัฒนาใหผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการ ผูเรียนมีทักษะในการประดิษฐ มีความคิดริเริม สรางสรรคผลงาน เปนที่ยอมรับจากการสงผูเรียนไปเขา
ร ว มแข็ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นครั้ ง ที่ 69/2562 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 4
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สงเสริมทักษะชีวิต
ฝ ก ระเบี ย บวิ นั ย และการทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม ให กั บ ผู เ รี ย น จาการฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง จั ด กิ จ กรรมแนะแนว
สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ
การเรียนรูในเชิงพหุปญญา โดยครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทําใหกับผูเรียนทุกคนอยางเสมอภาค
การพั ฒ นาให ผู เ รี ยนมี คุ ณ ลั ก ษณะและค า นิย มที่ดี ต ามที่ส ถานศึ กษากํา หนด โดยให ค รู จั ด บู ร ณาการ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แ ละค า นิ ย มที่ ดี ใ นทุ ก กลุ ม สารการเรี ย นรู และจั ด ให มี โ ครงการพุ ท ธศาสน นํ า สุ ข
โครงการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรม
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมและจิตสํานึก โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม จริยธรรมอันดีของ
สังคม มีความภูมิใจในทองถิ่น รักและความเปนไทยผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้ ง ภู มิ ป ญ ญาไทย โดยทางโรงเรี ย นให ค ณะครู แ ต ง กายเพื่ อ อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทย
โดยการ สวมชุ ด ผ า ไทย ทุ ก วั น ศุ ก ร จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ กแห ง ชาติ กิ จ กรรมวั นลอยกระทง กิ จ กรรมวันไหวค รู
กิจกรรมวันเขาพรรษา
ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ปการศึกษา 2562 ตามตาราง ดังนี้
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

183
173
166
166
185
182
1,055

จํานวนนักเรียน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ
ดีเยี่ยม
ดี
ไมผาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
164
89.61
19
10.38
167
96.53
6
3.47
157
94.58
9
5.42
161
96.99
5
3.01
183
98.92
2
1.08
182
100
1,014
39
96.11
3.70
0.19
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สงเสริมใหผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ทําใหเกิดความสามัคคี ความรัก และเรียนรูการชวยเหลือซึ่งกัน ในการอยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมี
ความสุข โดยไดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเวียนเทียน
วันมาฆบูชา วันวิสาบูชา และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารอง กิจกรรมเดินทางไกลเขาคาย ลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห และกิจกรรมไหวครู
การพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ทุกเชาวันจันทร – วันพฤหัสบดี ผูเรียนไดออก
กํ า ลั ง กายพร อ มกั น เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ ผู เ รี ย นได รั บ ประทานอาหารครบ 5 หมู
สงเสริมการรับประทานผัก - ผลไม ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหารใหเกิดสุขนิสัย
เนน
การรั บ ประทานอาหารให ห มด ให ผู เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค า ของข า วทุ ก เมล็ ด จั ด กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายใน
ตานภัยยาเสพติดภายในโรงเรียน และภายนอก กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมหองเรียนสีข าว
กิจกรรมชั่งน้ําหนัก – วัดสวนสูง และกิจกรรมตรวจสุขภาพผูเรียน ตรวจเล็บ ผม ทุกเชาวันศุกร
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ 85.89
โครงการที่พัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. โครงการพุทธศาสนนําสุข
5. โครงการพัฒนาผูเรียน
6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน
1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง
กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร
ตอสาธารณชน

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ
จัดการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

5

ยอดเยี่ยม












3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุมเปาหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได



2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ
2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

***
คาเปาหมาย







42

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดใหมชี ุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนรูของผูเรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัตงิ านของครู
บุคลากร ที่มผี ลตอการเรียนรูของผูเรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน
แบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ












6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได



5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่
เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดลอมทีส่ งเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคล และเปนกลุม
5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ทีเ่ อื้อตอการจัดการ
เรียนรู และมีความปลอดภัย
5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม
ตามศักยภาพของผูเรียน

***
คาเปาหมาย
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

สรุปผลการประเมิน

=

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

4.16

ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** คาเปาหมาย = จํานวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
ปฏิบัติ 1 ขอ ไดระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สง ผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนมงคลกุลวิทยาบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา และผูเรียนมี
ทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดรมมิ่ง ( DEMING CYCLE ) ยึดหลักการ
ขอความรวมมือ COOPERATA เปนวงจร PDCA ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิ
ไดมีการประชุม วางแผน กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
โรงเรียนดําเนินการมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ สอดคลองกับสภาพความตองการพัฒนา
ของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยศึกษาขอมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครู
รวมวางแผนกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผูปกครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียน ใชขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร ไดแก ขอมูลจาก SAR กิจกรรมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน กิจกรรมตรวจและติดตามคุณภาพภายใน สํารวจเด็กและจําแนกอายุเด็กที่เขาเรียนใน
ป 2562 เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล วางแผนจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป ตามกิจกรรมจัดทําแผนบริหาร กิจกรรมการบริหารวิชาการ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ กิจกรรม
งานบริหารบุคลากร
การพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐานการศึกษา มีการประกาศมาตรฐานและคาเปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกป เพื่อกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน กําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนครบทุกกลุมเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุก
ระดับตามหลักสูตรของสถานศึกษา และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สงเสริมอัตลักษณปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนไทย สงเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมวันวิชาการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และ
สงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะครูและผูบริหารเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามกิ จ กรรมการอบรมต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ ง เช น การอบรม Active Learning ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
จัดกิจกรรมสงเสริมวันวิชาการ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
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ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู โดยจัดโครงการพัฒนา
โรงเรียน โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเอื้อตอการเรียนรู จัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศ อาคาร สถานที่ใหดูสะอาด
ปลอดภัย มีแ หล งเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยมีตํารวจจราจร สารวัตรนักเรียน และครูเวร
ประจําวันมาคอยอํานวยความสะดวกงานจราจรในชวงเชาและชวงเย็น เพื่อความปลอดภัยตอผูเรียนและผูปกครอง
จัดอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย สนับสนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู
อยางเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน เชน มีหองเรียน Smart Classroom เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูล
และจัดทํารายงาน
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวงจร PDCA โดยโรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคา
เปาหมายของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษา
ที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR สง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม
โครงการที่พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก
1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาโรงเรียน
5. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
6. โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
เปาหมาย
ครู
(รอยละ ทั้งหมด
ปฏิบัติ ไม
(คน
ปฏิบัติ

จํานวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

55

88.71

ดีเลิศ



54

87.10



57

91.94



50

80.65



53

85.48



59

95.16

52

83.87



52

83.87



49

79.03



55

88.71

55

88.71



55

88.71



55

88.71

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ
คิดและปฏิบตั จิ ริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูทสี่ ามารถนําไป
จัดกิจกรรมไดจริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ
สําหรับผูทมี่ ีความจําเปน และตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ
1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ
ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ หผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได
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2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู
1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนรู
1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

83

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข

88

62

62

62

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
เปาหมาย
ครู
(ร
อ
ยละ
ไม
ทั้งหมด
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
(คน

จํานวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน

***
ผลการประเมิน
(รอยละ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

58

93.55

ยอดเยี่ยม



52

83.87



55

88.71



54

87.10



51

82.26

55

88.71



54

87.10



54

87.10

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

90

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู
4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล
4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนรู

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

88

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู
5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง

6 โรงเรียนเพิ่มเติมได
6.1…..
สรุปผลการประเมิน =

62

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ
=
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100
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=
=
=
=
=

86.60

100 x จํานวนครูผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนครูทั้งหมด
กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนาที่สง ผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
ครูจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนนใหผูเรียนมีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียนไดจัดทํา
โครงการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู จากการมีสวนรวมจากทุก
ฝายมอบหมายใหครูจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการสงเสริมให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดแก แบบตั้งคําถาม แบบระดมสมองและแบบ BBL
(Brain based learning โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่
สอดคลองกับขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลที่ผูเรียนและครูไดรวมกันจัดทํา จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม สงเสริมความ
สนใจและความถนัด เชน ชุมนุมดนตรีสากล ดุริยางค กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตคิดเร็ว ชุมนุม
กีฬา ชุมนุมศิลปะ กิจกรรมการแขงขัน ไดแก ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี รองเพลง อานทํานอง
เสนาะ ศิลปหัตถกรรม ความเปนเลิศวิชาการ กิจกรรมวันสําคัญ ไดแก วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตร
วันสุนทรภู วันคริสตมาส คนควาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตทั้งในหองคอมพิวเตอรและนอกหองเรียน โดยการ
นําเสนอผลงาน การทํารายงานวันสุนทรภู กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยใชสื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนได
รวมกิจกรรม ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เชน การจัดทํารายงานกลุม คนควาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตทั้งใน
ห อ งคอมพิ ว เตอร แ ละนอกห อ งเรี ย น ใช เ ครื อ ข า ยไร ส ายผู เ รี ย นสามารถใช สื่ อ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร
โทรศัพทมือถือสืบคนขอมูล การจัดทํารายงานกลุม นําเสนอ ไดแก การนําเสนอผลงาน การทํารายงาน
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบริการสารสนเทศ ICT หองเรียน smart classroom กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
ครูบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูสรางบรรยาการในการเรียนใหผูเรียนรักการเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีเมตตา ใหคําแนะนํา อธิบายความรูอยางเสมอภาค ครูเปน
กัลยาณมิตรกับนักเรียนทุกคน สรางขวัญ และกําลังใจโดยใหรางวัลและชมเชยผลงานของผูเรียน ครูทําสื่อ ปาย
นิเทศที่กระตุนความสนใจของผูเรียน จัดหองใหสะอาด มีขอปฏิบัติในการใชหองรวมกัน มีมุมแสดงผลงานนักเรียน
และมุมหนังสือใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ครูจัดทําเอกสาร เครื่องมือตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีการวัดและประเมินผลผูเรียน
อย า งหลากหลาย ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ที่ เ ป น ไปตามแนวการวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นรู ร ายกลุ ม สาระ
กําหนดใหมีการวัดประเมินผลทั้งกลางปและปลายป และจัดทําแบบบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดสวนคะแนน
ครูมีการจัดทําวิจัยชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยนําผลการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเปนชุมชนแหงการเรียนรูและ
นําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีเลิศ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการสรางขวัญและกําลังใจ
3. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได
2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได
5. โรงเรียนเพิ่มเติมได...
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทขอทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได...
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
5. โรงเรียนเพิ่มเติมได...

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่....
มาตรฐานที่....
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ใหใชฐานนิยม (Mode) ใหระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode) เชน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

ดีเลิศ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญ
 หา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรูทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
2. ความภูมใิ จในทองถิ่นและความเปนไทย
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอ ยางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได...
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดการเรียนรูผา นกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ได
2. ใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพือ่ พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
6. โรงเรียนเพิ่มเติมได...

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

มาตรฐานที…่ .
มาตรฐานที…่ .

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ใหใชฐานนิยม (Mode) ใหระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode) เชน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว

ดีเลิศ
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3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ อุบัติภัย และสิ่งเสพติด
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มี
อารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญา เรียนรูไดตามวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ
3. ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ
การจัดประสบการณทเี่ นนเด็กเปนสําคัญ
1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
2. เด็กเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติจัดกิจกรรม
3. มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู
4. ประเมินผลเด็กดวยวิธีการหลากหลาย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเ รียน
1. ผูเรียนมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร ในระดับดี
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใชกระบวนการ PDCA อยางเปนระบบตอเนื่อง
2. โรงเรียนใชเทคนิคการบริหารจัดการไดแก การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมแบบระดมสมอง
การประชุมกลุมเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายชัดเจน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูผสู อนไดรับการสงเสริม สนับสนุน อบรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ครูผสู อนไดรับการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมอยางตอเนื่อง
3. ครูผสู อนไดจัดแหลงเรียนรูพัฒนาทักษะกระบวนการภายในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการประเมินตาม
สภาพจริง และทํางานอยางเปนระบบ
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญ
 หาที่เกิดจากการใชคําถาม และการตอบคําถาม
2. การทํากิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย
3. การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออกจากหองน้ํา
หองสวม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนใหเปนนิสัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2. จัดสภาพแวดลอมและสื่อการสอนเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย
การจัดประสบการณทเี่ นนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. พัฒนาเครื่องเลนสนาม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยูรวมกัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเ รียน
1. ผูเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
2. ผูเรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนมากขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมการจัดการเรียนการสอน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะอาชีพ จัดบูรณาการยังนอยเกินไป
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5. แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะหคิดคํานวณ คณิตศาสตร ภาษาไทย
และวิทยาศาสตร
2. สรางเครือขายผูปกครอง โดยเชิญผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให
มากขึ้น
3. สรางเครือขายการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตระหรางผูปกครองกับโรงเรียน
4. ความตองการชวยเหลือ
1. อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สงบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของโรงเรียนมงคลกุลวิทยาโดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิง
ระบบตามวงจรเดรมมิ่ง DEMING CYCLE ยึดหลักการขอความรวมมือ Cooperate (C) เปนวงจร P-D-C-A โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิไดมีการประชุมวางแผน กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจของโรงเรียน มีการวางแผนบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยอาศัยการมีสวนรวม มีการบริกหาร
จัดการอยางเปนระบบ การประสานความรวมมือจากทุกฝาย จนทําใหโรงเรียนมงคลกุลวิทยาเกิดการพัฒนาเปนวง
ลอแหงคุณภาพที่เกิดจากทีมงานคุณภาพเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแลงของสังคมในยุค 4.0
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ภาคผนวก
1. มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4
6. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปการศึกษา 2562
7. โครงการ

