รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
เลขที่ 1244 หมู่ที่ 1 ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ปีการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา
ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ รหัส 1140100052 ที่ตั้งเลขที่ 1244 หมู่ 1 ตาบล ชุมแพ
อาเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 043- 311071 โทรสาร 043-311071 email : naraluk.d@hotmail.com
website: http://www.anubanchumphaeschool.com ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2524
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 1,102 คน
จานวนบุคลากรโรงเรียน 68 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562 - 2564
2.3 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา 2562
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ โดยมีแผนปฏิบัติงาน
ดังนี้
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของผู้เรียน
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนา และส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4) แบบอย่างที่ดี
4.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
4.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมร์ได้
4.3 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4.4 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
การพัฒนาตามนโยบาย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาของชาติ
5.2 ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
5.3 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มความสามารถ
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6) โรงเรียนได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กระบวนการดังนี้
6.1 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียน และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น
6.2 จัดการเรียนการสอนจากทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน
6.3 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 - 2564
2.2 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
2.3 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนา และส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4) แบบอย่างที่ดี
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชนในการการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาปี
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น
สามารถเขียนสื่อสารได้ดี
5.2 ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์
จาแนกแยกแยะความสาคัญ รู้เท่าทันสื่อ
5.3 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ ทางกาย และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตระหนักถึงโทษและภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารที่สะอาด
และมีประโยชน์
5.4 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการมาเรียน การเข้าแถว การแต่งกาย มีมารยาทในการไหว้ มีจิตอาสา
5.5 ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
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5.6 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ กลยุทธ์สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา
ตามนโยบาย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
5.7 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มความสามารถ
5.8 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะการคิดจากการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
5.9 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองในแต่ละระดับชั้น
อย่างเหมาะสม
5.10 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5.11 โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
6) โรงเรียนได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
6.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
6.5 การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
6.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
6.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
6.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น

ลงนาม
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
(นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
วัน ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ รหัสโรงเรียน 1140100052 ที่ตั้งเลขที่ 1244 หมู่ 1 ตาบลชุมแพ
อาเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 043- 311071 โทรสาร 043-311071 email : naraluk.d@hotmail.com
website : http://www.anubanchumphaeschool.com ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2524
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 1,102 คน
จานวนบุคลากรโรงเรียน 68 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคู่สามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Program ได้รับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียน
ปกติ

จานวนห้องเรียน

จานวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ รวมจานวน
พิเศษ
ผู้เรียน
ชาย
หญิง

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียน EP

ชาย

หญิง

43
108
119
129
399

-

19
50
65
62
196

24
58
54
67
203

-

-

43
108
119
129
399

142
119
107
103
115
117
703
1,102

-

76
56
45
56
58
54
345
541

66
63
62
47
57
63
358
561

-

-

142
119
107
103
115
117
703
1,102
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1.3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง
รวม
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้รับใบอนุญาต
1
1
- ผู้จัดการ
1
1
- ผู้อานวยการ
1
1
- รอง/ผู้อานวยการ
1
1
รวม
4
4
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
6
16
22
- ครูต่างชาติ
0
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
32
32
- ครูต่างชาติ
6
6
รวม
6
54
60
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
1
3
4
รวม
1
3
4
รวมทั้งสิ้น
7
57
4
68
สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
จานวนผู้เรียนต่อครู 1 : 13
จานวนผู้เรียนต่อห้อง 1 : 25
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
จานวนผู้เรียนต่อครู 1 : 22
จานวนผู้เรียนต่อห้อง 1 : 30
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1.3.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา
จานวนครูผู้สอน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก

ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

3
-

12
-

6
3
6
6

3
-

-

-

-

-

2
3
1
8

3
2
4

-

-

1.3.3 สรุปจานวนครูผสู้ อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
√ กิจกรรมแนะแนว
√ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จานวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา

61
61
26
26
68
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1.3.4 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือ/เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รวม

จานวน
ผู้บังคับบัญชา

6
6
12

จานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ
ไม่มีวุฒิ
6
-

6
12

-

1.3.5 สรุปจานวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
จานวนครูที่เข้ารับ
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม
การอบรม
64
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
67
สถาบันพลังจิตตานุภาพ

การจัดตั้งกองลูกเสือ
จัดตั้ง
ไม่จัดตั้ง

√
√
√

-

ปี พ.ศ.
2560
2561

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
เพิ่มพูนความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาวินัย
วิสัยทัศน์
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ใช้คุณธรรมนาความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสภาพท้องถิน่ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มุ่งพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย
3. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ
4. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ทางด้านภาษา, ดนตรี, ศิลปะ และกีฬา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมาย
1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และภูมิใจในความเป็นไทย
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาใช้ในการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
4. ผู้เรียนรู้คุณค่าของดนตรี ศิลปะ และกีฬา

9
กลยุทธ์

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สะอาด ร่มรื่น
มารยาทงามอย่างไทย
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3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

ร้อยละ
75

2. โครงการ
สนับสนุนการเรียน
การสอนโดยการใช้
สื่อทุกประเภท

ร้อยละ
75

คุณภาพ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

• การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะ
พืน้ ฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ
Active Learning
• การจัดการเรียน
การสอน เพื่อฝึก
ทักษะการคิด
แบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
ร้อยละ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 • การจัดการเรียนรู้
95.98
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนา
เพื่อสร้างทักษะ
มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
การเรียน
สู่การสร้างอาชีพ
การสอน
และการมีงานทา
การวัดและ
• การจัดการเรียน
ประเมินผล
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้วยวิธีการ
การปฏิรูประบบ Active Learning
ทรัพยากร
• การจัดการเรียน
เพื่อการศึกษา การสอนเพื่อฝึกทักษะ
เอกชน
การคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
98.84

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียน
การสอน
การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
ศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

***
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย

ร้อยละ
75

4. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
ระบบสารสนเทศ

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

5.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์

ร้อยละ
80

6.โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

7. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย
ร้อยละ
92.94

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่1
มาตรฐานที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียน
การสอน
การวัด
และประเมินผล

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning

ร้อยละ
90

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning

ดีเลิศ

ร้อยละ
91.50

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
91

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
89.88

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ดีเลิศ

การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการจัด
และสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning
ยุทธศาสตร์ที่3การ • การจัดการเรียนรู้
เสริมสร้าง
เพื่อสร้างทักษะ
ประสิทธิภาพการ
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
จัดการศึกษาของ
สู่การสร้างอาชีพ
โรงเรียนเอกชน
และการมีงานทา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 • การจัดการเรียนการ
การพัฒนา
สอนที่ส่งเสริมการคิด
หลักสูตร การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
เรียนการสอน
Active Learning
การวัดและ
• การจัดการเรียนรู้
ประเมินผล
เพื่อสร้างทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

โครงการ

เป้าหมาย
ปริมาณ
(จานวน)

ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 2

1. โครงการส่งเสริม
ทักษะลูกเสือ –
เนตรนารี

ร้อยละ
75

2. โครงการคุณธรรม ร้อยละ
80
จริยธรรม

คุณภาพ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

ร้อยละ
90.13

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

คุณภาพ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา

ร้อยละ
90.54

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ร้อยละ
95

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

3. โครงการ
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียน

ร้อยละ
75

4. โครงการ
สื่อสายใยโรงเรียน
สู่บ้าน

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
87.50

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3

1. โครงการสร้าง
ขวัญ และกาลังใจ
ของบุคลากร

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
83.25

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ที่ 4

1. โครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

ร้อยละ
75

ดีเลิศ

ร้อยละ
98.84

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ดีเลิศ

***

หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล

สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

• การปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ - เนตรนารี
ยุวกาชาด

• การจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning
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กลยุทธ์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีเลิศ ร้อยละ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
98.84
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
75

2. โครงการ
สนับสนุนการเรียน
การสอนโดยการใช้
สื่อทุกประเภท

ร้อยละ
75

ดีเลิศ

ร้อยละ
95.98

ยอดเยี่ยม

3. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
89.88

ดีเลิศ

หลักสูตร
การเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนา
มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

***
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ Active
Learning
• การจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบ มีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการActive
Learning
• การพัฒนาครู
ให้มีความชานาญ
ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning
• การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทา
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กลยุทธ์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 4.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์

5.โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2

ผลสาเร็จ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
91.50

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 • การจัดการเรียน
มาตรฐานที่ 2 การปฏิรูประบบ การสอนที่ส่งเสริม
มาตรฐานที่ 3 ทรัพยากรเพื่อ
การคิดวิเคราะห์
การศึกษาเอกชน ด้วยวิธีการ
Active Learning
ร้อยละ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
91
มาตรฐานที่ 3 การเสริมสร้าง
ยอดเยี่ยม

6. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
ระบบสารสนเทศ

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

ร้อยละ
90

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3

1. โครงการคนดีศรี
อนุบาลชุมแพ

ร้อยละ
75

ดีเลิศ

ร้อยละ
94

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

2. โครงการส่งเสริม
ทักษะลูกเสือ –
เนตรนารี

ร้อยละ
75

ดีเลิศ

ร้อยละ
90.13

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการจัด
และสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการ
Active Learning
• การจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบ มีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
• การปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
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กลยุทธ์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 3. โครงการคุณธรรม ร้อยละ
80
จริยธรรม

4. โครงการอาหารเสริม ร้อยละ
(นม) โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

ผลสาเร็จ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

ดีเลิศ

ร้อยละ
90.54

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ร้อยละ
95

ร้อยละ
87.50

75

5. โครงการ
สื่อสายใยโรงเรียน
สู่บ้าน

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

1. โครงการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากร

ร้อยละ
80

ดีเลิศ

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
75

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่3
มาตรฐานที่ 3 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
ศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
ร้อยละ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7
ดีเลิศ

83.25

ร้อยละ
98.84

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

• การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะ
พืน้ ฐานที่เชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active
Learning
• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active
Learning

• การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active
Learning
• การจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน
(Coding)
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการด้าน

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด

399
399
399
399

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

399
399
399
399

100
100
100
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2562
วิชา

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

296
296
296
296

296
296
296
296

32.90
35.55
49.07
34.42

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2560
(1)

2561
(2)

50.40
42.34
52.83
49.43

49.25
43.88
65.20
52.07

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)

2562
(3)

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5)

40.56
39.48
55.23
43.86

-8.69
-4.40
-9.97
-8.21

-17.64
-10.03

ไม่มีพัฒนาการ

-15.29

ไม่มีพัฒนาการ

-15.77

ไม่มีพัฒนาการ

ไม่มีพัฒนาการ
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4.2.2 จานวนและร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ป.1

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/
รายวิชา
ภาษาไทย

จานวน
นักเรียน

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่าง
ประเทศ

ระดับผลการเรียน
ป.3
ป.4

ป.2

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ

ป.5

จานวน
นักเรียน

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ

ป.6

จานวน
นักเรียน

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

จานวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อย
ละ

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

142

142

100

119

119

100

107

107

100

103

103

100

115

115

100

116

116

100

4.2.3 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561-2562 (National Test : NT)

สมรรถนะ

ด้านภาษา
(Literacy)
ด้านคานวณ
(Numeracy)
ด้านเหตุผล
(reasoning)

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

207

203

207
207

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)

-13.6

-24.77

ไม่มีพัฒนาการ

44.94

2561
(2)
54.91

2562
(3)
41.31

203

46.46

46.22

47.02

0.8

203

-

49.14

-

0

1.73
0

มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อยละ 3
-
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4.2.4 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561-2562 (Reading Test : RT)
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ด้านการอ่าน
2561
2562
(1)
(2)

ความสามารถ
ด้านการอ่าน

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

อ่านรู้เรื่อง

262

254

72.81

68.89

อ่านออกเสียง

262

254

68.50

66.17

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
(3)

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3
(5)

77.97

9.08

13.18

มีพัฒนาการ

72.16

5.99

9.05

มีพัฒนาการ

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา
หรือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดกระบวนการ หรือองค์กรอย่างสิ้นเชิง
หรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาคือ
มีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์
(V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive)
แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไป
ใช้ประโยชน์
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
• โรงเรียนมีกิจกรรมแรลลี่วิชาการ
และกิจกรรมค่ายบ้านลูกรัก
เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตร
และส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม
• บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

• ACP Model

มาตรฐานด้าน

ระดับการศึกษา

ด้านผู้เรียน

ด้านครู
ด้านผู้บริหาร

ระดับปฐมวัย
ระดับขั้นพื้นฐาน
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6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อรางวัล
ครู
ครูผู้สอนดีเด่น (จานวน 8 คน)

100 ปี ครูดีศรีเอกชน
(จานวน 11 คน)

ชื่อรางวัล
นักเรียน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
หลักสูตรสามัญ ป.1 - ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
หลักสูตรสามัญ ป.4 - ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling)
การแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ป.1-3
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ป.4-6

ประเภทรางวัล

ระดับ

-

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

-

ประเภทรางวัล

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
เหรียญทอง เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
เหรียญทองแดง เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

เหรียญเงิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
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ชื่อรางวัล
ประกวดมารยาทไทย
(ชาย, หญิง) ป.1-3

ประเภทรางวัล
เหรียญทอง

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

ประกวดมารยาทไทย
(ชาย, หญิง) ป.4-6

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4-6

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ภาค/ประเทศ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 นานาชาติ

การเล่านิทานประกอบสื่อ
(ระดับปฐมวัย)

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ป.1-3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ป.4-6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 ภาค/ประเทศ
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
 นานาชาติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
 เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 ภาค/ประเทศ
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
 นานาชาติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling)

เหรียญทอง

ท่องอาขยานทานองเสนาะ
ป.4-6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด • สานักงานศึกษาธิการ
 ภาค/ประเทศ
จังหวัดขอนแก่น และสมาคมผู้บริหาร
 นานาชาติ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น

สาขาที่ 5
• กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 ภาค/ประเทศ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
 นานาชาติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
 เขตพื้นที่/จังหวัด • สานักงานศึกษาธิการ
 ภาค/ประเทศ
จังหวัดขอนแก่น และสมาคมผู้บริหาร
 นานาชาติ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
สาขาที่ 5
• กระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อรางวัล
การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ประเภทสามัญ
ป.1-3

ประเภทรางวัล

ระดับ

• เหรียญทอง
• เข้าร่วมการ
แข่งขัน

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ประเภทสามัญ
ป.4-6

เหรียญทอง

ประกวดมารยาทไทย
(ชาย, หญิง) ป.1-3

 เขตพื้นที่/จังหวัด
•เหรียญทอง
•เหรียญทองแดง  ภาค/ประเทศ

ประกวดมารยาทไทย
(ชาย, หญิง) ป.4-6

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา เหรียญทอง
ป.1-6

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ป.1-3

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ป.4-6

เหรียญทองแดง

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.1-3

เหรียญทอง

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

 นานาชาติ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
• สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น และสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
สาขาที่ 5
• กระทรวงศึกษาธิการ
•สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น และสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
สาขาที่ 5
• สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น และสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
สาขาที่ 5
• กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5
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ชื่อรางวัล
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-6

ประเภทรางวัล
เหรียญทอง

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 ภาค/ประเทศ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
 นานาชาติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 5

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ชื่อรางวัล
1. นักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2560 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
2. ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2560
3. นักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2561 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับรางวัล
2560

2560

2561

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

7. ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

มี












ไม่มี
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2553)
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น

24

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
จานวน
ไม่ เป้าหมาย
เด็กทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

277.75

78.02

ดีเลิศ

270

75.84

275

77.27



289

81.17



277

77.80

280.77

78.87

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย
2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้

-

-

75

356





75

356

2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม



275

77.24

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย



278

78.08



280

78.65



290

81.46

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด
กล้าแสดงออก



2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน



275
281

77.24
78.93

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น
2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึก
และค่านิยมที่ดี

ดีเลิศ
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
เป้าหมาย
เด็กทั้งหมด
(ร้อยละ)
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น



270

75.84

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด



288

80.89

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว



290

81.46

281.17

78.98



274

76.97



280

78.65



285

80.06

275

77.25

273

76.69

300

84.27

282.50

79.35



298

83.70



270

75.84



274

76.97



280

78.65

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
มีวนิ ัยในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน

75

356

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ

ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก

การใช้ความรุนแรง

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดีเลิศ

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคาถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจได้

75

356

ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ
4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้

สรุปผลการประเมิน =

การปฏิบัติงาน
จานวน
เป้าหมาย
ไม่
เด็กทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)
(คน)




จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

283

79.49

290

81.46

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

78.80

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
ปลูกจิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย ช่วยเหลือตนเอง ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ตระหนักในเรื่องความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

3

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

ปฏิบัติ

ดีเลิศ

5.00

ดีเลิศ

5.00

ดีเลิศ

5.00

ดีเลิศ







2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย



2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย



2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย



ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้

5.00



2.2 จัดครูให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้





3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย

ไม่ปฏิบัติ

***
ค่าเป้าหมาย



2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว

4

การปฏิบัติงาน
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ปฏิบัติ


ไม่ปฏิบัติ

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ
ในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์



5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา



5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อการจัดประสบการณ์



ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม







6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม



=

5.00



6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี และรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้



6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม
6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

***
ค่าเป้าหมาย

ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การนาข้อมูล
และผลการประเมินใช้ตัดสินใจปรับปรุงงาน มีจิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัยการช่วยเหลือตนเอง
ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักในเรื่องความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

29
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

18

81.82

ดีเลิศ



5

22.73



7

31.82



6

27.27

19

86.36



3

13.64



7

31.82



9

31.82

17

77.27



5

22.73



4

18.18



3

13.64



5

22.73

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

75

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

75

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย
และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
เป็นต้น
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คาตอบ เป็นต้น

75

22

22

22

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

75



จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

22

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

18

81.82

ดีเลิศ

4

18.18

6

27.27

4

18.18

4

18.18



4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง



4.4 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ



สรุปผลการประเมิน =

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

81.82

ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม ศักยภาพ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก

31
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

602

85.68

ดีเลิศ



578

82.34



564

80.34



702

100.00



562

80.06

552

78.58



538

76.64



545

77.64



572

81.48

570

81.20

562

80.06

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณ
ในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรูไ้ ด้ทั้งตัวเอง
และการทางานเป็นทีม

จานวน
จานวน ผู้เรียนผ่าน
ผู้เรียน
เกณฑ์ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

75.00

75.00

75.00



702

702

702

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม
5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ
6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทางานหรืองานอาชีพ

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
จานวน ผู้เรียนผ่าน
ผู้เรียน
เกณฑ์ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

578

82.34

606

86.32



615

87.61



597

85.04

629

89.65



702

100.00



624

88.89



562

80.06

536

76.28



542

77.21



529

75.36


75.00

75.00

75.00

702

702

702

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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จานวน
จานวน ผู้เรียนผ่าน
ผู้เรียน
เกณฑ์ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

702

100.00

ยอดเยี่ยม



702

100.00



702

100.00

702

100.00



702

100.00



702

100.00

702

100.00

702

100.00

702

100.00



702

100.00



702

100.00

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

สรุปผลการประเมิน =

75.00

75.00

75.00

702

702

702


75.00

702

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

89.77

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรียนอนุบาลชุมแพมี กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอน
เป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด หลั ก สู ต ร ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น
เช่ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม/โครงการ การใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
ในการระดมความคิ ด แก้ ปั ญ หา ครู ใ ช่ เ ทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลายตรงตามศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น
ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกนอกสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยการใช้ สื่ อ ทุ ก ประเภท ท่ อ งค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษตอนเช้ า และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น โรงเรี ย นคาดหวั ง ให้ นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมเป็ น คนดี คนเก่ ง อยู่ ใ นสั ง คมได้
อย่างมีความสุข โดยผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยัง ใช้กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
ในการฝึกทักษะชีวิต
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม
มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการดีขึ้น
และผลการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีพัฒนาการที่ดี ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

35
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5.0

ยอดเยี่ยม

5.0

ยอดเยี่ยม

5.0

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

3.0

ดี

5.0

ยอดเยี่ยม

5.0

ดีเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา

จานวนประเด็นพิจารณา

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

4.66

ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ ด้
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
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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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนอนุบาลชุมแพได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ วางแผนร่วมกัน
กาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการอบรม เพิ่มความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทั้งภายในโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
ในด้านการใช้สื่อไอซีทีและแอพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดปัจจัยพื้นฐาน บุคลากร อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยมีการดาเนิน
การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน

39
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จานวน
เป้าหมาย
ครู
ไม่
(ร้อยละ) ทั้งหมด
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
(คน)

จานวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

39

92.85

ยอดเยี่ยม



38

90.47



38

90.47

-

-



39

92.85



42

100.00

36

85.71



30

71.42



37

88.09



42

100.00

42

100.00



42

100.00
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100.00

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรปู แบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สาหรับผู้ที่มคี วามจาเป็น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้
และนาเสนอผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

75.00



2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้
1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้
1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

75.00

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

42

75.00

42

42

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

40
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จานวน
เป้าหมาย
ครู
(ร้อยละ) ทั้งหมด
ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ
(คน)

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้

สรุปผลการประเมิน =

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

75.00

42

32

76.19

ดีเลิศ

75.00

42

37

88.09

ดีเลิศ

88.56

ดีเลิศ









ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคานวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)



5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
5.1 และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้
5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

จานวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

=
=
=
=
=

100 x จานวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
จานวนครูทั้งหมด
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

41
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงานโครงการ โดยจัดประชุมปฏิบัติการครู บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนด้านการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอน
อย่างหลากหลาย โดยอบรมการดาเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขียนรายงาน ผลการประเมิน (SAR), อบรมหลักสูตร
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา, อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา เป็นต้น
สถานศึกษาประกาศนโยบายเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีจุดเน้น
“มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา ใช้คุณธรรมนาความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่สากล บนพื้นฐาน
และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย” ดังนั้น จึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการต้นกล้าเติบโต อบรมยุวสาสมาธิ เป็นต้น
ครูผู้สอนทาแผน และกาหนดการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งนาภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการคิดวิเคราะห์แบบใช้
กระบวนการกลุ่ม เพื่อกาหนดเนื้อหาสาระจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดอย่างเป็นขั้นตอน
ร่วมลงมือปฏิบัติ สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งให้คาแนะนา
คาปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทาโครงงาน จัดป้ายนิเทศและจัดบอร์ด สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายใน และภายนอกห้องเรียน

42
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่
1

ระดับคุณภาพ

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้
78.02
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
78.87
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
78.98
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
79.35
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น
5.00
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
5.00
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
5.00
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
5.00
และเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
5.00
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
5.00
มาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
81.82
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
86.36
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
77.27
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
81.82
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ คุณภาพของนักเรียน
ดีเลิศ
1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
85.68
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
78.58
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
81.20
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
86.32
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
89.65
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
76.28
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
100.00
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
100.00
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
100.00
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
100.00
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
2
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
5.0
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
5.0
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.0
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.0
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.0
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
5.0
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
3
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์
92.85
ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
85.71
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
100.00
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
76.19
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
88.09
เรียนรู้
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
ดีเลิศ
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

44
3. จุดเด่น
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
2. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
3. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
3. นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
2. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม/ทางานร่วมกับผู้อื่นได้/ทางานเป็นทีม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
2. มีการพัฒนาผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
เรื่อง “มารยาทงามอย่างไทย”
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาเรื่องบริหารจัดการงาน การเงินและงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. สถานศึกษามีพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ มีการจัดอบรมและประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครู รวมไปถึงดารใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดผลดีต่อพัฒนาการของผู้เรียน
2. มีการบันทึกการพัฒนาของผู้เรียน และนาไปพัฒนาอย่างเป็นระบบจากบันทึกหลังการสอน และวิจัยในชั้นเรียน
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. จิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง
2. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
2. การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
3. การนาข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
2. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. จิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของการเป็นสมาชิกในสังคม
2. การพัฒนาความสามารถพิเศษของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การพัฒนางานทางด้านวิชาการ
2. การรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี
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5. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ พันธกิจ และเป้าหมาย และคณะครูทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ระบบการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
6. ความต้องการช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้อบรมเพื่อแสวงหาความรู้มาพัฒนาทางการเรียนการสอน
เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ จัดหางบประมาณหาสื่อสาหรับการศึกษา และสอนเสริมให้แก่นักเรียน
จัดหาแหล่งงบประมาณมาดาเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ให้เป็นแหล่งสถานศึกษาของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
โรงเรี ย นอนุ บ าลชุ ม แพได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น ต้ น แบบ เนื่ อ งจากเรามี ก ระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
และผู้สอนอย่างสม่าเสมอ โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีมารยาทที่ดีทางสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนเรามีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ที่จะเข้ าสู่ร ะดับประถมศึ กษาในทุก ๆ ปี ในด้านของผู้ สอน โรงเรี ยนได้ จัดอบรมเทคนิคการสอนต่าง ๆ
แก่ผู้สอนเป็นประจา และส่งผู้สอนไปอบรมภายนอก เพื่อนามาเผยแพร่ แก่บุคลากรท่า นอื่น และนามาปรับใช้กับ
การเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 3)
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมแพ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ

49

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมแพ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ
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ที่ ๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
..............................................................................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘
โรงเรี ยนอนุบาลชุมแพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐
เพือ่ ประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธาน
๒. นายนันทกร รติวรารัตน์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองประธาน
๓. นางจิณห์วรา ตูท้ รัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองประธาน
๔. นายธีระพล กันหาเรี ยง
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
กรรมการ
๕. นางบุญจง สุพนั ทวี
หัวหน้าฝ่ ายธุรการและการเงิน
กรรมการ
๖. นางอนัญพร ถนอมผล
หัวหน้ากิจการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสาวสุวนันทร์ คาแก้ว
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษา เลขานุการ
๘. นางบุษกร เวียงวิเศษ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการระดับปฐมวัย
เลขานุการ
มีหน้ าที่ ให้คาปรึ กษา กากับติดตามการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการดาเนินงาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวจิรวดี ดนตรี
๒. นางสาวเกตุแก้ว อสุนี ณ อยุธยา
๓. นางสาวขวัญธิดา ตราทิพย์
๔. นางสาวธัญมัย บุญสะอาด
๕. นางสาวเกสร โจภูเขียว
๖. นางสาวอรพิม กลางนอก
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
๒.๓ ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวดาราวรรณ ทองเทียม
๒. นางสาวศิรินทร์ หล้าคาภา
๓. นางสาวสมฤทัย จันทะริ นทร์
๔. นางสาวขวัญเรื อน คาพวง
๕. นางสาวธนาพร จ้อยภูเขียว
๖. นางสาววรรณิ ภา บุญผล
ด้ านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ ง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางบุษกร เวียงวิเศษ
๒. นางสาวมยุรี เศิกภูเขียว
๓. นางสาวนิรภาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
๔. นางสาวประภัสรา พิมพ์ภูมี
๕. นางสาวสิ รินนั ท์ ม่งด่อ
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มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้ านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวเฉลิมวรรณ ธนนุกูลกิจ
ประธาน
๒. นางกนกพร ไชยคาภา
รองประธาน
๓. นางสาวสุภาพร ศิริเฮียง
กรรมการ
๔. นางสาวทิพย์สุดา คูนาวงษ์
กรรมการ
๕. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์
กรรมการ
๖. นางสาวบุณฑริ กา จาบรรณ์
กรรมการ
๗. นางสาวศศิญา วรรณชัย
กรรมการ
๘. นางพัชรี แสงเจริ ญ
กรรมการ
๙. นางสาวจิราภรณ์ ศรี วลิ าศ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
๒. กรอกคะแนนประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยน
๓. จัดเตรี ยมเอกสารร่ องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวดารณี ชัยเชียงพิน
ประธาน
๒. นางกาญจนา อิงแก้ว
รองประธาน
๓. นายไกรวุฒิ มังษาอุดม
กรรมการ
๔. นางสาวจุฑามาศ แพงแซง
กรรมการ
๕. นายรัชพล แสนราษฎร์
กรรมการ
๖. นางสาววีระยา วงศ์แสง
กรรมการ
๗. นางจิรประภา ธัญรัตนากร
กรรมการ
๘. นางสาวศักดิ์สุดา ลาพิมล
กรรมการ
๙. นางสาวพิมพ์พศิ า แสนราษฎร์
กรรมการ
๑๐. นางสาวเดือนเพ็ญ จิตรกล้า
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. จัดเตรี ยมข้อมูล เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ตามมาตรฐานกระบวนการบริ หารการจัดการ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๓.๑) จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๓.๓) มีการบริ การจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวกาไรทิพย์ สิทธิพนั ธ์
ประธาน
๒. นางสาววรันธรณ์ พาสกุล
รองประธาน
๓. นางประทิน สรสิทธิ์
กรรมการ
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๔. นายวีระพล ภูมิยงิ่
กรรมการ
๕. นายชนาสิทธิ์ ถนอมผล
กรรมการ
๖. นางสาวชลธิชา นามดี
กรรมการ
๗ นายอภิสิทธิ์ งามบาง
กรรมการ
๘. นางสาวศศิมาภรณ์ สมคา
กรรมการ
๙. นางสาวนฤมล เจริ ญบุญ
กรรมการ
๑๐. นางสาววารี ญา หม้ายหวัน
กรรมการ
๑๑. นางสาวเบญจวรรณ ลาดเงิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑. ดาเนินการติดตามดาเนินการสอนของครู
๒. จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนของครู ทุกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อรับรองการ
ประเมิน
๓. จัดการนิเทศครู ผสู ้ อนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ขอให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางโรงเรี ยนต่อไป

สัง่ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลชุมแพ
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีก ารศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ งนี้ ให้ โรงเรี ย นน าข้อ มู ลที่ ไ ด้จ ากการประเมิน ไปพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึก ษา
และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ
(นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน:
การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ์

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๔๕
๓.๖๑
๓.๖๓

ดี
ดีมาก
ดีมาก

๓
๔
๓

ดี
ดีมาก
ดี

๓.๒๓
๓.๘๑
๓.๓๔

ดี
ดีมาก
ดี

๓.๓๒

ดี

๓

ดี

๓.๑๖

ดี

๓.๔๘
๓.๕๐

ดี
ดีมาก

๓
๓

ดี
ดี

๓.๒๔
๓.๒๕

ดี
ดี

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๓.๒๕

ดี

๓

ดี

๓.๑๓

ดี

๓.๑๗

ดี

๓

ดี

๓.๐๙

ดี

๓.๕๗

ดีมาก

๓

ดี

๓.๒๙

ดี

ด้านผู้เรียน

ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถ
๔.๐๐
ดีมากก
๓
ดี
๓.๕๐
ในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและ
๓.๓๑
ดี
๓
ดี
๓.๑๖
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ๔.๐๐
ดีมาก
๓
ดี
๓.๕๐
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
๔.๐๐
ดีมาก
๓
ดี
๓.๕๐
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
๒.๘๙
ดี
๓
ดี
๒.๙๕
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โดยภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย √ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน
องเกณฑ์

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

ค่า
ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๙๓

ดี

๔

ดีมาก

๓.๔๗

ดี

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๓.๓๖

ดี

๔

ดีมาก

๓.๖๔

ดีมาก

๓.๔๐

ดี

๔

ดีมาก

๓.๗๐

ดีมาก

๒.๙๓

ดี

๔

ดีมาก

๓.๔๗

ดี

๓.๕๑

ดีมาก

๔

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๒๐

ดี

๔

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

๓.๒๐

ดี

๔

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

๓.๒๗

ดี

๓

ดี

๓.๑๔

ดี

๓.๒๔

ดี

๓

ดี

๓.๑๒

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓

ดี

๓.๕๐

ดีมาก

๓.๓๑

ดี

๓

ดี

๓.๑๖

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓

ดี

๓.๕๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓

ดี

๓.๕๐

ดีมาก

๒.๘๙

ดี

๓

ดี

๒.๙๕

ดี

ด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรูและทักษะที่จาเป็ นต่อหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต

ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคณ
ุ วุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะเป็ นผู้นาและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์การ/โครงสร้ าง และการ
บริหารอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้ บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรี ยนและ
ท้ องถิ่นมีการเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

โดยภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย √ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางสรุปผลการระเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
น้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓๕.๐๐
๒๙.๐๐
ดี
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
๑๓.๐๐
ดี
ตัวลงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
๓.๗๕
ดี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบงชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของ
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๒.๕๐
๒.๐๐
ดี
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
๙๐.๒๕
ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่  ไม่ใช่
ในสภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๑๓.๐๐

ดี

๒.๐๐

ดี

๒๙.๐๐

ดี

๓.๗๕
๙๐.๒๕

ดี
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๑๐.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
๒.๕๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
๒.๕๐
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓๕.๐๐
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนน
(ประถมศึกษา)
(คะแนน)
ที่ได้
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
๘.๘๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
๙.๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
๙.๓๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
๘.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐ ๑๔.๕๙
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๕.๐๐
๕.๐๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๕.๐๐
๕.๐๐
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
๕.๐๐
๕.๐๐
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๔.๓๐
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐
๔.๐๐
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐.๐๐ ๘.๐๐
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและสังกัด ๕.๐๐
๓.๕๑
ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๔

ระดับ
คุณภาพ

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดี
ดี

ดี

พอใช้
ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก
(ประถมศึกษา)
(คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน ๕.๐๐
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ไป



คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๘.๘๖
๙.๑๐
๙.๓๘
๘.๕๐
๑๔.๕๙
๘.๐๐
๔.๓๐
๓.๕๑

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๔.๐๐

ดีมาก
ดี

๘๕.๒๔

ดี

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนไป
ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานสถานศึกษา

ไม่ใช่
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โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล
ประสบการณ์สาคัญ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

กิจกรรมประจาวัน
๖ กิจกรรม

จานวนชั่วโมง/วัน
อายุ ๒-๓ ปี

๑. ด้านร่างกาย

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหว

๒๐ นาที

๒. ด้านอารมณ์และ

๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และจังหวะ

จิตใจ
๓. ด้านสังคม

และสถานที่แวดล้อมเด็ก
๓. เรื่องราวเกี่ยวกับ

๒. กิจกรรมเสริประสบการณ์

๒๐ นาที

๔. ด้านสติปัญญา

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
๔. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์

๒๐ นาที

ต่างๆรอบตัวเด็ก

๔. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม

๒๐ นาที

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง

๒๐ นาที

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

๒๐ นาที

ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาบลชุมแพ
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของทุกปี
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ตารางจัดกิจกรรมประจาวัน
เวลา

กิจกรรม

07.00-08.20 น.

รับเด็ก

08.30-09.30 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

09.00-09.30 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09.30-10.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี

10.00-10.15 น.

พักดื่มนม

10.15-10.30 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

10.30-11.00 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

11.00-11.40 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (แปรงฟัน)

11.30-12.00 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

12.00-13.30 น.

นอนพักผ่อน

14.00-14.30 น.

เกมการศึกษา

14.30 น.

เตรียมตัวกลับบ้าน
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นอนุบาล ๑
ประสบการณ์สาคัญ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

กิจกรรมประจาวัน

จานวนชั่วโมง/วัน

๖ กิจกรรม

อายุ ๓ -๔ ปี

๑. ด้านร่างกาย

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหว

๒๐ นาที

๒. ด้านอารมณ์

และจังหวะ
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล ๒. กิจกรรมเสริม

๓๐ นาที

และจิตใจ

และสถานที่แวดล้อมเด็ก

ประสบการณ์

๓. ด้านสังคม

๓. เรื่องราวเกี่ยวกับ

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์

๓๐ นาที

๔.ด้านสติปัญญา

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
๔.. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง

๔. กิจกรรมเสรี/เล่นตาม

๓๐ นาที

ต่างๆรอบตัวเด็ก

มุม
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง

๓๐ นาที

๖. กิจกรรมเกม
การศึกษา

๓๐ นาที

ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาบลชุมแพ
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑
เริ่มวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
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ตารางจัดกิจกรรมประจาวัน
เวลา

กิจกรรม

07.00-08.20 น.

รับเด็ก

08.30-09.30 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

09.00-09.30 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09.30-10.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี

10.00-10.15 น.

พักดื่มนม

10.15-10.30 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

10.30-11.00 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

11.00-11.40 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (แปรงฟัน)

11.30-12.00 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

12.00-13.30 น.

นอนพักผ่อน

14.00-14.30 น.

เกมการศึกษา

14.30 น.

เตรียมตัวกลับบ้าน
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นอนุบาล ๒
ประสบการณ์สาคัญ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมประจาวัน
๖ กิจกรรม

๑. ด้านร่างกาย

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริม
๒. ด้านอารมณ์ และจิตใจ ๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล ประสบการณ์
๓. ด้านสังคม

และสถานที่แวดล้อมเด็ก
๓. เรื่องราวเกี่ยวกับ

จานวนชั่วโมง/วัน
อายุ ๔-๕ ปี
๒๐ นาที
๓๐ นาที

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์

๓๐ นาที

๔.. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง

๔. กิจกรรมเสรี/เล่นตาม

๓๐ นาที

ต่างๆรอบตัวเด็ก

มุม

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
๔.. ด้านสติปัญญา

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๓๐ นาที
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา ๓๐ นาที

ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาบลชุมแพ
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑
เริ่มวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
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ตารางจัดกิจกรรมประจาวัน

เวลา

กิจกรรม

07.00-08.20 น.

รับเด็ก

08.30-09.30 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

09.00-09.30 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09.30-10.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี

10.00-10.15 น.

พักดื่มนม

10.15-10.30 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

10.30-11.00 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

11.00-11.40 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (แปรงฟัน)

11.30-12.00 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

12.00-13.30 น.

นอนพักผ่อน

14.00-14.30 น.

เกมการศึกษา

14.30 น.

เตรียมตัวกลับบ้าน
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นอนุบาล ๓
ประสบการณ์สาคัญ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. ด้านร่างกาย

กิจกรรมประจาวัน

จานวนชั่วโมง/วัน

๖ กิจกรรม

อายุ ๕- ๖ ปี

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๒. กิจกรรม

๒. ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

๒๐ นาที
๓๐ นาที

๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล เสริมประสบการณ์
และสถานที่แวดล้อมเด็ก

๓. ด้านสังคม

๓. เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์
๔. กิจกรรมเสรี/เล่นตาม

๓๐ นาที
๓๐ นาที

๔.. ด้านสติปัญญา

๔.. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง

มุม

ต่างๆรอบตัวเด็ก

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง

๓๐ นาที

๖. กิจกรรมเกม
การศึกษา

๓๐ นาที

ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาบลชุมแพ
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑
เริ่มวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
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ตารางจัดกิจกรรมประจาวัน
เวลา

กิจกรรม

07.00-08.20 น.

รับเด็ก

08.30-09.30 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

09.00-09.30 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09.30-10.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี

10.00-10.20 น.

พักดื่มนม

10.20-11.00 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

11.00-11.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.30-12.00 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

12.00-12.30 น.

นอนพักผ่อน

12.30-14.30 น.

เกมการศึกษา

14.30 น.

เตรียมตัวกลับบ้าน
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โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา
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โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมแพ ระดับประถมศึกษา
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

วิทยาศาสตร์

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๖๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๘๐

๔๐

๔๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

ดนตรีกับชีวิต

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ภาษาจีน

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 รายวิชาเพิ่มเติม

76
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

- ชุมนุม

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

การดาเนินชีวิตในสังคม

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

จ านวนชั่ ว โมงที่ จั ด ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา เรี ย นทั้ ง ปี เท่ า กั บ ๑,๒๐๐ ชั่ ว โมง และจากการ
ประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีมติร่วมกันให้จัดการการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม และจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับจุดเน้น
ของโรงเรียนอนุบาลชุมแพ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดการ
เรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดรายวิชาที่จัดสอน
ในแต่ละปี ประกอบด้วย เวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในแต่
ละชั้นปี โดยจัดทาเป็นรายปี ดังนี้
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

รหัส
ท ๑๑๑๐๑

ภาษาไทย

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐

ค ๑๑๑๐๑

คณิตศาสตร์

๒๐๐

ว ๑๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์

๑๖๐

ส ๑๑๑๐๑

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๐

ส ๑๑๑๐๒

ประวัติศาสตร์

๔๐

พ ๑๑๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

ศ ๑๑๑๐๑

ศิลปะ

๔๐

ง ๑๑๑๐๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

อ ๑๑๑๐๑

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๑๒๐

ศ๑๑๒๐๑

ดนตรีกับชีวิต

๔๐

จ๑๑๒๐๑

ภาษาจีน

๔๐

ส๑๑๒๓๑

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๒๐)

กิจกรรมแนะแนว

๔๐

กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

๔๐
๓๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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รหัส
ท ๑๒๑๐๑
ค ๑๒๑๐๑
ว ๑๒๑๐๑
ส ๑๒๑๐๑
ส ๑๒๑๐๒
พ ๑๒๑๐๑
ศ ๑๒๑๐๑
ง ๑๒๑๐๑
อ ๑๒๑๐๑
ศ๑๒๒๐๑
จ๑๒๒๐๑
ส๑๒๒๓๒

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ดนตรีกับชีวิต
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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รหัส
ท ๑๓๑๐๑
ค ๑๓๑๐๑
ว ๑๓๑๐๑
ส ๑๓๑๐๑
ส ๑๓๑๐๒
พ ๑๓๑๐๑
ศ ๑๓๑๐๑
ง ๑๓๑๐๑
อ ๑๓๑๐๑
ศ๑๓๒๐๑
จ๑๓๒๐๑
ส๑๓๒๓๓

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ดนตรีกับชีวิต
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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รหัส
ท ๑๔๑๐๑
ค ๑๔๑๐๑
ว ๑๔๑๐๑
ส ๑๔๑๐๑
ส ๑๔๑๐๒
พ ๑๔๑๐๑
ศ ๑๔๑๐๑
ง ๑๔๑๐๑
อ ๑๔๑๐๑
ศ๑๔๒๐๑
จ๑๔๒๐๑
ส๑๔๒๓๔

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ดนตรีกับชีวิต
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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รหัส
ท ๑๕๑๐๑
ค ๑๕๑๐๑
ว ๑๕๑๐๑
ส ๑๕๑๐๑
ส ๑๕๑๐๒
พ ๑๕๑๐๑
ศ ๑๕๑๐๑
ง ๑๕๑๐๑
อ ๑๕๑๐๑
ศ๑๕๒๐๑
จ๑๕๒๐๑
ส๑๕๒๓๕

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ดนตรีกับชีวิต
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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รหัส
ท ๑๖๑๐๑
ค ๑๖๑๐๑
ว ๑๖๑๐๑
ส ๑๖๑๐๑
ส ๑๖๑๐๒
พ ๑๖๑๐๑
ศ ๑๖๑๐๑
ง ๑๖๑๐๑
อ ๑๖๑๐๑
ศ๑๖๒๐๑
จ๑๖๒๐๑
ส๑๖๒๓๖

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ดนตรีกับชีวิต
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชม./ปี)
(๙๖๐)
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

