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ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต้ังอยูเลขท่ี 263  ตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 073-

411317 โทรสาร 073-411317 e-mail : saiburiislamwittaya@gmail.com Website : www.saiburi.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2511 ระดับการศึกษาที่

เปดสอน ตั้งแตระดับชั้นบริบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนนักเรียน 3,651 คน จํานวนบุคลากร 295 คน

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

        เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็ก ครูได

กําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานรางกาย สงเสริมเด็กดานสุขนิสัยท่ีดี สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง 

        เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได สถานศึกษามีนโยบายสงเสริม คือสถานศึกษามีนโยบายสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ

จิตใจ ของเด็ก ครูไดกําหนดเนื้อหาที่ใชสงเสริมเด็กดานสุขภาพจิตท่ีดี  สงเสริมเด็กดานสุนทรียภาพ  สงเสริมเด็กดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สถานศึกษามีการสงเสริม

ใหเด็กทํากิจกรรมอยางมีความสุข คือกิจกรรมเสรี มีวิธีการคือ ใหเด็กเลนตามมุมประสบการณตาง ๆ ที่ครูไดกําหนดไวตามความสนใจของตนเอง     

        เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมพัฒนาการดานสังคมและวินัยของเด็ก ครูไดกําหนดเนื้อหา

ท่ีใชสงเสริมเด็กดานวินัย ความรับผิดชอบ สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคม และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได ครูไดกําหนดเนื้อหาที่ใชสงเสริม

เด็กดานคุณธรรม จริยธรรม   

        เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก ครูได

กําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กใหมีความใฝรู ดานทักษะภาษา และการสื่อสาร สงเสริมเด็กดานจินตนาการ การคิดสรางสรรค คิดแกปญหา ผานหนวยการเรียน เด็กได

เรียนรูเก่ียวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งตางๆรอบตัวไดสมวัย มีทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ รูจํานวน มิติสัมพันธ เวลา ไดสมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

          สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอ

เน่ือง อีกท้ังสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองทุกป โดย สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม

สัมมนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในเรื่อง โครงการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และไดนําความรูมาขยายผลพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางเดนชัด สอดคลองกับการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารเนนการติดตามการดําเนินงานผานกระบวนการนิเทศภายในทุกป

เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรสมวัย ผูปกครองมีความพึงพอใจและสงบุตรหลานศึกษาในสถานศึกษาตออยางตอเน่ืองทุกป

         สถานศึกษามีการจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ สถานศึกษามีการบริหารการจัดการใหมีครูครบหองครบชั้น

และเสริมอัตรากําลังดวยครูพ่ีเลี้ยงและครูทักษะเฉพาะดาน อีกท้ัง มีความพยายามในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการงานที่รับ

ผิดชอบ ควบคูกับการสงเสริมประสบการณดวยการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหครูมีความสามารถในการจัดการศึกษา ที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยไดตามวัย ซ่ึงผูปกครองและเครือขายการศึกษาตางใหการยอมรับ สนับสนุนนําบุตรหลานเขาเรียนอยางตอเน่ือง 

          สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ สถานศึกษามีนโยบายและวิธีการพัฒนาท่ีชัดเจน มีการควบคุมดูแลใหอาคารสถานที่มีความั่นคง แข็งแรง มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในอาคารเรียนและ

นอกอาคารเรียน รวมท้ังยังอนุรักษอาคารเรียนเกา เพื่อเปนมรกดทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดนาน รวมทั้งมีความพยายามดูแลดานความปลอดภัยใหผูเรียนอยางจริงจัง

ตอเน่ืองทุกป สงผลให สถานศึกษามีบรรยากาศที่นาอยูนาเรียน มีความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนและผูปกครองเปนอยางดีทุกป                           มี

ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอกประเทศไดอยางหลาก

หลาย กอใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางในการพัฒนารูปแบบใหม กระตุนใหเกิดการเรียนรูและสรางบรรยากาศแหงความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เกี่ยวของในคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี สถานศึกษามีความตระหนักในดานการตรวจสอบประเมินคุณภาพและใชหลักการบูรณาการจากระบบการตรวจสอบที่มี ใน

การปฏิบัติงานปกติ มาเปนเคร่ืองมือท่ีนําไปสูขอมูลการดําเนินงานในดานตางๆ สงผลดีใหบุคลากรไมเกิดภาระงานเพิ่มเติม  แตสามารถสรางความกาวหนาใหกับสถาน

ศึกษาไดเปนอยางดี

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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         ครูมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สถานศึกษามีวิธีการสงเสริมใหครูจัดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู สถานศึกษามีการจัดอบรมการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Active Learning

สําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู       

         สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย สถานศึกษามีความพรอมดานสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

ไดเปนอยางดี อีกทั้งสถานศึกษามีครูที่ครูสามารถจัดประสบการณดวยสื่อของจริงท่ีอยูใกลตัว สื่อที่ทําจําลองขึ้นเลียนแบบของจริง สื่อจากวัสดุทองถิ่น วัสดุเหลือใช สื่อ

เทคโนโลยี มุมการเรียนรูตางๆ ในหองเรียน เปนตน สงผลดีทําใหเด็กไดรับประโยชน เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของเด็ก สื่อสามารถเราใหเด็กอยากรู

อยากเห็น กระตุนพัฒนาการการของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชไดหลายโอกาส เปนตน     

         ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก สถานศึกษามีกระบวนการวัดและ

ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเปนระบบ มีความเหมาะสมและมีวิธีการท่ีหลากหลาย ครูใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด ครูใชการสังเกตและ

การบันทึก โดยใชการสังเกต ท้ัง 2 แบบมีอยู คือ การสังเกตอยางมีระบบ และการสังเกตแบบไมเปนทางการ  และผูสอนจดบันทึกไวในแบบบันทึกพฤติกรรม  ครูใชแบบ

สํารวจรายการ  ชวยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขางละเอียด เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การสนทนา ใชการสนทนาทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล  เพื่อประเมิน

ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็ก การสัมภาษณ ดวยวิธีการพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึง

ความกาวหนาแตละดานของเด็กเปนรายบุคคล จากการเก็บรวบรวมผลงานเด็กเปนระยะๆ ตลอดป 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผูเรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

         สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร นํานโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการ/กิจกรรม ดานการ

จัดการเรียนรูสถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการอาน การเขียน เนนการคิด คํานวณ เนนการคิดวิเคราะห และเนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การแกปญหา การสรางผลงาน นวัตกรรม โครงงาน เนนทักษะการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และเนนทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การ

ฝกงานหรือการทํางาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในประเด็นนี้ คุณภาพระดับ ดีเลิศ ผูเรียนมีทักษะดานความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณ รอยละ 87.34 ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถอานเรื่องเพื่อวิเคราะหและประเมินคาจากเรื่องที่อาน ใชทักษะการพูดไดอยาง

ถูกตอง มีทักษะดานคณิตศาสตรตามเกณฑของแตละระดับช้ัน สามารถคิดคํานวณไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ผูเรียนแตละระดับชั้นไดรับการพัฒนาศักยภาพและยก

ระดับการเรียนรูไดสูงขึ้นกวาเดิมในแตละปการศึกษา ดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา รอยละ 87.05 ผูเรียน

สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อประยุกตใชในการเรียนรูวิชาตางๆ ไดอยางเหมาะสม ไดเรียนรูรวมกันผาน

กระบวนการกลุม เรียนรูการทํางานอยางเปนขั้นตอน รวบรวมสังเคราะหขอมูลท่ีไดทําการสืบคน นํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม และรวมกันแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้น นําไปสูการจัดทําผลงานท่ีมีคุณภาพไดอยางสรางสรรค ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 92.89 ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ

การสรางผลงาน นวัตกรรม โครงงานเพื่อออกแบบช้ินงาน สรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ ได สามารถนําความรูจากการเรียนการสอนในหองเรียนไปใชในการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการท้ังภายในสถานศึกษาและที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 85.17 ผูเรียนมีความรู

และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สามารถใชงานอินเตอรเน็ต เพื่อศึกษาคนควา แสวงหาความรูเพิ่มเติมนอกบทเรียน สามารถเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะ

สมกับการใชงาน ใชโปรแกรมดานกราฟกเพื่อออกแบบช้ินงาน สรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ ได ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 77.01

ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์และทักษะทางวิชาการท่ีสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการคิด มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

นอกจากนี้สถานศึกษามีการนําผลการทดสอบของผูเรียนมาวิเคราะห และวางแผนเพ่ือสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนทั้งกลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน ไดตรงตามประเด็น

ปญหา เพ่ือใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีดีขึ้นในแตละภาคเรียน ดานความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ.85.24 ผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอม

ดานความสามารถทางวิชาการเพื่อศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีทักษะการทํางานอยางเปนขั้นตอน และการทํางานรวมกันเปนทีม มีโอกาสเลือกเรียนรูตามความสนใจ

ความถนัด และความสมัครใจ ไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดความชํานาญและมีความสามารถเฉพาะดาน เกิดเปนทักษะอาชีพและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

อีกท้ังสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานและการประกอบอาชีพในอนาคต 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

        สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 8 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นํานโยบายสูการปฏิบัติดวย

โครงการ/กิจกรรม จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในประเด็นนี้ คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ผูเรียนรอยละ 97.51 มี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 8 ประการตามหลักสูตรสถานศึกษา ควบคูกับทักษะทาง

วิชาการ มีคุณสมบัติเปนลูกที่ดี เปนผูเรียนที่ดี และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ผูเรียนรอยละ99.08 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เกิดความตระหนัก เห็น

คุณคา และภูมิใจในความเปนไทย ปฏิบัติศาสนกิจดวยความศรัทธาอยางสมํ่าเสมอ เคารพรักและเห็นคุณคาของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย ผูเรียนรอยละ98.85 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สามารถปรับตัวใชชีวิตรวมกับเพื่อนผูเรียนไดอยางมีความสุข

ภายใตกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน มีทักษะการเปนผูนําผูตามท่ีดี เกิดการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บนความแตกตางและหลากหลายของแตละบุคคล  ผูเรียน

รอยละ 98.28 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ของตนเองใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ มีนํ้าหนัก-สวนสูง และมี
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สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน อยูหางไกลจากสารเสพติด รูจักบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม และมีจิตสํานึกที่ดีใน

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

         สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2561-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําป มี

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพแบบมุงผลลัพธ ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน เน่ืองจากสถานศึกษามีวิสัยทัศนที่ระบุความมุงหวังที่ตองการความสําเร็จ

ไวชัดเจน ใชหลักการมีสวนรวมเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมท้ังมีการเชื่อมตอนโยบายไวอยางเปนชั้นภูมิ จากวิสัยทัศนไปสูพันธกิจ ไปสูยุทธศาสตรและกลยุทธ

เช่ือมตอการปฏิบัติกับโครงการและกิจกรรม จากนั้นมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวตามหลักสากล ตั้งแตเชื่อมตอตัวชี้วัดความสําเร็จระดับกิจกรรม ไปสูการประเมิน

ความสําเร็จของโครงการ และจากความสําเร็จของโครงการไปสูความสําเร็จของกลยุทธและความสําเร็จของแตละกลยุทธไปสูความสําเร็จของพันธกิจ ซึ่งดวยกระบวนการ

ท่ีกําหนดไว ทําใหสถานศึกษาสามารถประเมินการบรรลุตามวิสัยทัศนในแตละปไดอยางชัดเจน มีการจัดองคกรโครงสรางและระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมุง

เนนพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถตามศักยภาพ โดยมีโครงสรางการบริหารและภาระงานที่ชัดเจน มีการบริหารอัตรากําลังในแตละสวน จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและระบบการนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เนนใหครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน สามารถสะทอนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใชในการวิเคราะห ถอดบทเรียนไปสูการวางแผน ทบทวนแผน นําไปสูการพัฒนาที่เปนจุด

เดน จุดควรพัฒนาไดอยางตรงตามสภาพจริงสรางความเชื่อมั่นกับทุกฝาย สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง

การดําเนินงานพัฒนาวิชาการสถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่นอยางเปนระบบ มีคณะกรรมการ

ในการรวมกันวางแผนงานนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินการใชหลักสูตร สถานศึกษามีการสงเสริมที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดในอนาคต มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผานการสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอ

เน่ือง การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศให

เอ้ือตอการเรียนรูและมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยาง

ระบบ ทันสมัย ทันตอการใชงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ระบบ “ส.อ.ว. MIS 4.0” ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให

มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและมีความเที่ยงตรง ท้ังขอมูลในดานสถานศึกษา ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูเรียน เปนผลให

สามารถนําขอมูลสารสนเทศ มาวางแผน วิเคราะห สังเคราะห ใชเปนหลักฐานและขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

           สถานศึกษามีนโยบายและวิธีการสงเสริมศักยภาพครูชัดเจน   สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได  โดยใหครูมีการออกแบบกระบวนการในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีวิธีการสอนและรูปแบบที่หลากหลาย  ที่ไดจากการอบรมมาประยุกตใชได

อยางมีระบบ และประสิทธิภาพและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในการลงมือปฏิบัติจริง   สงเสริมดานกระบวนการคิดโดยผาน

กระบวนการจัดการเรียนรูในแตละรูปแบบการสอนและกิจกรรมตาง ๆท่ีจัดขึ้นอยางชัดเจน  ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   

           การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู สถานศึกษามีการสงเสริมเรื่องหองปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูชัดเจน ครูผู

สอนเขารวมการอบรมเรื่องสื่อ เทคนิคการสอนและสามารถใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไวในแผนการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจนและนําสูการปฏิบัติจริง ครูผูสอนสามารถ

อธิบายหลักสําคัญของการเลือกใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรูได ขาพเจาไดจัดใหมีสื่อเทคโนโลยี หองคอมพิวเตอร ทีวีดิจิตอล สื่ออิเล็กทรอนิคส และระบบการเรียน

การสอนออนไลน SIW Virtual classroom เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ     

           การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนและสงเสริมครูใหบริหารชั้นเรียนเชิงบวกไดชัดเจน ครูผูสอนสวนใหญไดรับการอบรมหรือเขา

รวมการพัฒนาดานจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถอธิบายวิธีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวกไดชัดเจนและผูเรียนไมกระทําผิดวินัยหรือขอตกลงที่สถานศึกษากําหนด         

           การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  สถานศึกษามีวิธีการที่สรางความเชื่อมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน ครูผูสอนมีการอบรมพัฒนาความรูเรื่องการวัดและประเมินผล สามารถอธิบายวิธีการวัดและประเมินความรู การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคและนําผลไปพัฒนาผูเรียนไดชัดเจนและสามารถอธิบายวิธีการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบและนําผลประเมินไปพัฒนาเรียน       

           การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  สถานศึกษามีวิธีการสงเสริมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาอยาง

ชัดเจน ครูผูสอนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายภายในหรือภายนอกเพื่อพัฒนาการสอน สามารถอธิบายวิธีการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อสะทอนกลับสู

การพัฒนาการจัดการเรียนรูไดชัดเจนและมีผลการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : สายบุรีอิสลามวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (อิสลามควบคูสามัญ)

รหัสโรงเรียน : 1194100058

่
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ที่อยู (Address) : 263 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ทาเสด็จ

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

จังหวัด (Province) : ปตตานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 94110

โทรศัพท (Tel.) : 073-411-317 โทรสาร (Fax.) : 073-411-317

อีเมล (E-mail) : saiburiislamwittaya@gmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Saiburi Islam Wittaya Page

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

6. เคร่ืองมือตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา

7. แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

8.แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

9.สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน

10.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
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11.แบบบันทึกอาหารกลางวัน

12.แบบบันทึกอาหารเสริม - นม

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี  1   พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร

แผนปฏิบัติงานท่ี  2   ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21

แผนปฏิบัติงานท่ี  3   เสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและขอมูลสารสนเทศ

แผนปฏิบัติงานท่ี  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

แผนปฏิบัติงานท่ี  5  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอก ตามโครงการหนูนอยเจาปญญา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

- ตนแบบโรงเรียนประกันคุณภาพ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 – 2564

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

5. เคร่ืองมือตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา

6. แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี  1   พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร

แผนปฏิบัติงานท่ี  2   ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21

แผนปฏิบัติงานท่ี  3   เสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและขอมูลสารสนเทศ

แผนปฏิบัติงานท่ี  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

แผนปฏิบัติงานท่ี  5  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานการบริหารจัดการวิถีโรงเรียนพระราชทาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอก ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานชุมชนแหงการเรียนรู ดานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการบริหารจัดการวิถีโรงเรียนพระราชทาน

- ตนแบบโรงเรียนประกันคุณภาพ

- ตนแบบดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

- ตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู ดานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
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สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

(........นายอุสมาน อารง........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1194100058

ที่อยู (Address) : 263 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ทาเสด็จ

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

จังหวัด (Province) : ปตตานี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 94110

โทรศัพท (Tel.) : 073-411-317 โทรสาร (Fax.) : 073-411-317

อีเมล (E-mail) : saiburiislamwittaya@gmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Saiburi Islam Wittaya Page

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

ศาสนและความรู  คือแสงสวางแหงชีวิต   (Religion and Knowledge are The Light of Life)

วิสัยทัศน

“โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปนสถานศึกษาคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและบุคลากรมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามอยางเครงครัด มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และดํารงตนอยูในสังคม

อยางมีความสุข”

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

2. ประสานความรวมมือ และสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสูองคกรมาตรฐานสากล 

4. ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู

5. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีจรรยาบรรณ สอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

7. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

8. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

  1. เสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและขอมูลสารสนเทศ

  2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

  4. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร

  5. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21

   

 

เอกลักษณ

โรงเรียนสงเสริมความรู  คูคุณธรรม

 

อัตลักษณ

มีความรู  คูคุณธรรม   สูสังคมสันติสุข
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 2 28 22 - - 50

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 80 78 - - 158

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 74 86 - - 160

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 80 67 - - 147

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 19 หองเรียน EP - 262 253 - - 515

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 92 59 - - 151

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 74 79 - - 153

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 90 75 - - 165

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 54 53 - - 107

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 6 78 69 - - 147

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 72 78 - - 150

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 34 หองเรียน EP - 460 413 - - 873

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 12 187 219 - - 406

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 11 145 225 - - 370

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 11 148 242 - - 390

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 34 หองเรียน EP - 480 686 - - 1,166

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 10 139 259 - - 398

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 10 105 232 - - 337

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 9 146 216 - - 362

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 29 หองเรียน EP - 390 707 - - 1,097

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 116 หองเรียน EP - 1,592 2,059 - - 3,651

Page 15 of 105



5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย นิเดร วาบา

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย อุสมาน อารง

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 2 - - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 2 20 - - - 22

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 52 - - - 52

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 81 - 1 - 82

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

รวม 2 159 - 1 - 162

บุคลากรทางการศึกษา

- บุคลากรทางการศึกษา 5 27 0 2 - 34

- ครูพี่เลี้ยงการศึกษาปฐมวัย 9 12 0 - - 21

- ครูภาคศาสนา 5 59 0 - - 64

บุคลากรอ่ืนๆ 14 - - - - 14

รวม 33 98 0 2 - 133
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

รวมทั้งส้ิน 35 257 0 3 - 295

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 2 50 2 25:1 25:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 17 465 22 22:1 28:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 34 873 54 17:1 26:1

ระดับมัธยมศึกษา 63 2,263 84 27:1 36:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 17 5 - - - - 22

ภาษาไทย - - 5 3 9 1 18

คณิตศาสตร - - 6 - 15 1 22

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 7 - 22 - 29

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 11 1 7 2 21

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 7 - 11

ศิลปะ - - 1 1 2 1 5

การงานอาชีพ - - - 5 4 - 9

ภาษาตางประเทศ - - 9 1 11 2 23

รวม 17 5 43 11 77 7 160

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 55 20 75

- เนตรนารี 55 24 79
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 3 3

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 55 60 115

กิจกรรมแนะแนว 2 62 64

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 55 62 117

รวม 222 231 453
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 36 15 21 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 19 9 10 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 44 22 22 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 99 46 53

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

เสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและขอมูลสารสนเทศ

โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : สถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมารตฐานที่กําหนด

ผลสําเร็จ

93.00 : สถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมารตฐานที่กําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

94.00 : ครูและบุคลากรมีวัสดุ ครุภัณฑและเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : รูและบุคลากรมีวัสดุ ครุภัณฑและเทคโนโลยีที่เพียงพอ มีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการความรวมมือทางวิชาการในประเทศและระหวางประเทศ

คาเปาหมาย

97.00 : เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรม วิธีการจัดการอยางหลากหลายและยก

ระดับการจัดการศึกษาใหเปนสากล

ผลสําเร็จ

98.00 : รวมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่เปนสากล ทักษะการดํารงชีวิต ดานสิ่งแวดลอมการศึกษาและมีสัมพันธที่ดีระหวางกัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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คาเปาหมาย

92.00 : การบริหารงานดานคุณภาพผูเรียน ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานความสัมพันธระหวงสถานศึกษากับผู

ปกครองและชุมชน ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและดานความดีเดนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและพัฒนานักเรียน ครู

และบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมารตรการการการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ผลสําเร็จ

94.00 : การบริหารงานดานคุณภาพผูเรียน ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานความสัมพันธระหวงสถานศึกษากับผู

ปกครองและชุมชน ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและดานความดีเดนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและพัฒนานักเรียน ครู

และบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมารตรการการการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : สถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมารตฐานที่กําหนด

ผลสําเร็จ

93.00 : สถานศึกษาเปนไปตามมารตฐานที่กําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
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ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑและเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

89.00 : สถานศึกษาจัดหาวัสดุครุภัณฑและเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพบริการครูและบุคลากร

ผลสําเร็จ

91.00 : ครูและบุคลากรมีวัสดุครุภัณฑและเทคโนโลยี มีคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูลสุด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการจัดสภาพแวดลอม อาคาร และการบริการท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

86.00 : สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศ สภาพภูมิทัศนมีความสวยงาม รมรื่น

ผลสําเร็จ

88.00 : สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศ สภาพภูมิทัศนมีความสวยงาม รมรื่น นักเรียนเพิ่งพอใจในกิจกรรมของโรงเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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คาเปาหมาย

90.00 : 1.ผูสอนใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่ดี

ยิ่งขั้น 3.หองเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เพียงพอและใชการได

ผลสําเร็จ

92.00 : 1.ครูผลิตสื่อการสอนครบตามจํานวนที่สถานศึกษากําหนดและสื่อน้ันสามารถนําไปใชสอนได 2.ครูนําสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นไปใชจัดการการ

ศึกษาอยางชัดเจนและตอเน่ือง 3.จํานวนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีจํานวนเพียงพอ คงทน นําไปใชงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย

85.00 : ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพใหสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีตอภาระหนาที่

ผลสําเร็จ

87.00 : ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

87.00 : สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตอบสนองความตองการ ความ สามารถ ความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน

ผลสําเร็จ

89.00 : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน และผูเรียนมีความรู ความสามารถเปนไปตามหลักสูตรกําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดประสบการณการเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : 1.ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปสูการปฏิบัติ 2.นักเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานเหมาะสมกับวัย

อยางตอเน่ืองตามหลักสูตรการศึกปฐมวัย สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน 3.ผูปกครอง ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย

ผลสําเร็จ

91.58 : 1.ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปสูการปฏิบัติ 2.นักเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานเหมาะสมกับวัย

อยางตอเน่ืองตามหลักสูตรการศึกปฐมวัย สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน 3.ผูปกครอง ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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คาเปาหมาย

95.00 : ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการนิเทศ ตลอด จนสามารถแก

ปญหาที่เกิดกับผูเรียนโโยผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : ครูผูสอนพัฒนาสมรรถนะในการใชกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายใน พัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพวิชาการ กระบวนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับบริบทและเปาหมายของโรงเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

โครงการ

1. โครงการหนูนอยเจาปญญา

คาเปาหมาย

86.00 : 1.เด็กนักเรียนสนใจในการเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู 2.เด็กนักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิด

จากประสบการณการเรียนรู 3.เด็กนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 4.เด็กนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 5.เด็กนักเรียนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ผลสําเร็จ
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91.21 : 1.เด็กนักเรียนสนใจในการเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู 2.เด็กนักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิด

จากประสบการณการเรียนรู 3.เด็กนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 4.เด็กนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 5.เด็กนักเรียนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

88.00 : 1.เด็กนักเรียนมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 2.เด็กนักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3.เด็ก

นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลของตน 4.เด็กนักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 5.เด็กนักเรียนมีคุณคา

ในตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

91.81 : 1.เด็กนักเรียนมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 2.เด็กนักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3.เด็ก

นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลของตน 4.เด็กนักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 5.เด็กนักเรียนมีคุณคา

ในตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการดานสังคม

คาเปาหมาย

88.00 : 1.เด็กนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูบาอาจารย 2.เด็กนักเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือแบงปน 3.เด็ก

นักเรียนเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.เด็กนักเรียนประพฤติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ

ผลสําเร็จ
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91.48 : 1.เด็กนักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูบาอาจารย 2.เด็กนักเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือแบงปน 3.เด็ก

นักเรียนเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.เด็กนักเรียนประพฤติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ

คาเปาหมาย

83.00 : 1.เด็กนักเรียนมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 2.เด็กนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3.เด็กนักเรียนสามารถควบคุม

อารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 4.เด็กนักเรียนมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

ผลสําเร็จ

91.48 : 1.เด็กนักเรียนมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 2.เด็กนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3.เด็กนักเรียนสามารถควบคุม

อารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 4.เด็กนักเรียนมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

เสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและขอมูลสารสนเทศ

โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : สถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมารตรฐานที่กําหนด

ผลสําเร็จ

96.00 : สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

มาตรฐานการ - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการพัฒนาระบบติดตามการเรียนของนักเรียน

คาเปาหมาย

93.00 : เกิดความเขาใจระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง ทําใหผูปกครองเกิดความเขาใจ และมั่นใจระบบติดตาม

ผลสําเร็จ

94.00 : การติตามการเรียนของนักเรียนเปนไปอยางมีระบบและพัฒนาอยางตอเน่ือง สรางความมั่นใจแกผูปกครอง

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

94.00 : ครุและบุคลากรมีวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูและบุคลากรไดรับวัสดุ ครุภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการความรวมมือทางวิชาการในประเทศและระหวางประเทศ

คาเปาหมาย

95.00 : เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู บุลากรและนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู็ นวัตกรรม วิธีการจัดการอยางหลากหลาย และเย

กระดับการจัดการการศึกษาใหเปนสากล

ผลสําเร็จ
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96.00 : รวมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่เปนสากล ทักษะการดํารงชีวิต และดานสิ่งแวดลอมการศึกษา และมีสัมพันธที่ดี

ระหวางกัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

5. โครงการทุนชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

96.00 : นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา มีแรงจูงใจและกําลังใจที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ผลสําเร็จ

98.80 : นักเรียนมีโอกาสที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีแรงจูงใจ และกําลังใจในการพัฒนาผลการเรียนที่ดี

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

Page 33 of 105



ศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

96.00 : นักเรียนมีโอกาสเรียนตอ มีความรู ทักษะ ความสามารถในการเรียนรู และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนมีโอกาสเรียนตอ มีความรู ทักษะ ความสามารถในการเรียนรู และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

7. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : การบริหารงานดานคุณภาพผูเรียน ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผู

ปกครองและชุมชน ดานบุลากรและการบริหารงานบุคลากร และดานความดีเดนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนานักเรียน ครู

และบุลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสําเร็จ

93.00 : ระบบการบริหารงานดานคุณภาพผูเรียน ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับผูปกครองและชุมชน ดานบุลากรและการบริหารงานบุคลากร และดานความดีเดนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนานักเรียน

ครูและบุลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

91.00 : สถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

ผลสําเร็จ

96.00 : สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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คาเปาหมาย

89.00 : สถานศึกษาจัดหาวัสดุครุภัณฑ และเทคโนโลยีที่ดี มีคุณภาพบริการครูและบุคลากร

ผลสําเร็จ

91.00 : ครูและบุคลากรมีวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีที่ดี มีคุณภาพ เพื่อการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ และส่ือการเรียนรู

คาเปาหมาย

86.00 : ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

91.40 : หองปฎิบัติการเปนศูนยกลางที่ชวยในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเอื้อตอการเรียนรู นักเรียนไดศึกษาและ

ปฎิบัติจริงจากส่ือและอุปกรณในหองปฎิบัติการอยางมีศักยภาพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

87.00 : นักเรียนตระหนัก รูคุณคาและไดเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

88.00 : นักเรียนตระหนัก รูคุณคาและไดเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

5. โครงการจัดสภาพแวดลอม อาคาร และการบริการท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

86.00 : สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สภาพภูมิทัศน มีความสวยงาม รมรื่น

ผลสําเร็จ

87.00 : สถานศึกษาสะอาด ถูกสุขลัษณะ บรรยากาศ สภาพภมฺทัศนมีความสวยงาม รมรื่น นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมของโรงเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

87.00 : สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน

ผลสําเร็จ

88.63 : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียน และผูเรียนมีความรู ความสามารถเปนไปตามหลักสูตรกําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย

85.00 : ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใหสามารถปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีตอภาระหนาที่

ผลสําเร็จ

87.83 : ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง สามารถปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีตภาระหนาที่ที่ไดรีับมอบ

หมาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

คาเปาหมาย

95.00 : ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการนิเทศ ตลอดจนสามารถแก

Page 41 of 105



ปญหาที่เกิดกับผูเรียนโโยผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ผลสําเร็จ

98.50 : ครูผูสอนพัฒนาสมรรถนะในการใชกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายใน พัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพวิชาการ กระบวนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับบริบทและเปาหมายของโรงเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

โครงการ

1. โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถและทักษะวิชาการและรูจักการทํางานรวมกัน และมีนํ้าใจนักกีฬา

ผลสําเร็จ

96.00 : ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถและทักษะดนวิชาการ เพิ่มประสบการณการเรียนรู แสดงผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย และ

ไดรับการประเมินอยางหลากหลายและตามสภาพจริงจากครูผูสอน
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการสงเสริมการคิด อาน เขียนผานสื่อและแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย

87.00 : ผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน คิดวิเคราะห แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ

ผลสําเร็จ

95.29 : ผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน คิดวิเคราะห แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ และมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

86.00 : ผูเรียนเกิดทักษะในการอาน เขียน และคิดวิเคราะห สังเคราะห เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาความรูทางวิชาการมากขึ้น

ผลสําเร็จ

90.64 : ผูเรียนมีทักษะการอาน เขียน และคิดวิเคราะห สังเคราะห มีการพัฒนาความรูทางวิชาการมากขึ้น จนนําไปสูการมีผลการประเมินระดับ

ชาติทุกกลุมสาระ เพ่ิมขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียนตนแบบสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูทุกสาระ

ผลสําเร็จ

80.33 : นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูทุกสาระ และเปนไปตามการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญาหองเรียนตนแบบ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 5

ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21

โครงการ

1. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

87.00 : นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมําเสมอ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ

ผูอ่ืน

ผลสําเร็จ

90.49 : นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกานสมําเสมอ มีน้ําหนักสวนสูง มีสมรรถภาพทาวงกายตามเกณฑ เห็นคุณคาในตนเอง

มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. โครงการสงเสริมสุขภาวะ และสุนทรียภาพ

คาเปาหมาย

93.00 : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพที่ดี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ผลสําเร็จ

94.66 : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพที่ดี และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน มีความมั่นใจ กลาแสดงออกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

92.00 : นักเรียนมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

ผลสําเร็จ

96.25 : นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรและตามหลักคําสอนของอิสลาม มีเอื้ออาทรผูอื่น กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ รูคุณคา

รวมพัฒนาอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

คาเปาหมาย

89.00 : นักเรียนมีความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ผลสําเร็จ

93.60 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

87.00 : นักเรียนตระหนัก รูคุณคา และเขารวมกิจกรรม

ผลสําเร็จ

88.00 : นักเรียน รูคุณคา และเขารวมกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
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ศึกษาธิการ กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนสามารถคนหาและคนพบตนเองในดานความรูความสามารถและความถนัดของตนเอง

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาตอไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความรูความสามารถ ความถนัดของตนเอง และมี

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความรูในอาชีพการงาน ตลอดจนมีทักษะการทํางาน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

7. โครงการ ส.อ.ว. ร้ัวสีขาว

คาเปาหมาย

94.00 : สถานศึกษาตระหนักนักเรียนมีความรู ความเขาใจและสรางภูมิคุมกันในการปองกันปญหายาเสพติด

ผลสําเร็จ

94.62 : นักเรียนมีความรู ความเขาใจและสรางภูมิคุมกันในการปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีแผนปฎิบัติการและปองกันเฝาระวังปญหา

ยาเสพติดอยางยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด มีภูมิคุมกันทางดานรางกาย จิตใจ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
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83.00 : นักเรียนตระหนักในการคนควาหาความรูดวยตนเองและมีจิตสํานึกในการอานหนังสือ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ผลสําเร็จ

89.00 : นักเรียนสามารถใชบริการหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีนิสัยใฝเรียนรู และคนควาหาความรูนอก

เหนือจากหองเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประถมศึกษา)

คาเปาหมาย

83.00 : สถานศึกษาสงเสริมการแสดงออกของนักเรียนดานความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน และเปดโอกาสใหไดสัมผัสการแขงขันทาง

วิชาการในดานตางๆอยางหลากหลาย

ผลสําเร็จ

85.01 : นักเรียนไดแสดงออกดานความรู ทักษะ และประสบการณ ไดมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแขงขันทางวิชาการในดานตางๆอยางหลากหลาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียนตนแบบสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูทุกสาระ
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ผลสําเร็จ

80.33 : นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูทุกสาระ และเปนไปตามการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญาหองเรียนตนแบบ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

11. โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถและทักษะวิชาการและรูจักการทํางานรวมกัน และมีนํ้าใจนักกีฬา

ผลสําเร็จ

96.00 : นักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถและทักษะวิชาการและรูจักการทํางานรวมกัน และมีนํ้าใจนักกีฬา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

12. โครงการสงเสริมการคิด อาน เขียนผานสื่อและแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย

87.00 : ผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน คิดวิเคราะห แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ

ผลสําเร็จ

95.29 : ผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน คิดวิเคราะห แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ และมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 465 444 95.48 21 4.52 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 465 442 95.05 23 4.95 0 0.00

3. ดานสังคม 465 440 94.62 25 5.38 0 0.00

4. ดานสติปญญา 465 431 92.69 34 7.31 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 150

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 80 29.99 24.72 26.51 28.50 +1.99 7.51 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 80 38.78 34.78 30.28 38.83 +8.55 28.24 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 80 56.20 46.02 40.46 54.08 +13.62 33.66 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
80 43.55 35.75 28.21 45.28 +17.07 60.51 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนและผูปกครองบางสวนไมมีความประสงคจะสอบ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 390

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 269 25.46 24.54 21.57 20.03 -1.54 -7.14 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 267 29.89 32.11 27.36 26.67 -0.69 -2.52 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 269 54.29 46.67 48.38 47.23 -1.15 -2.38 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
267 34.38 27.11 30.10 31.23 +1.13 3.75 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนบางสวนไมมีความประสงคจะสอบ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 362

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 331 26.04 23.90 19.77 20.65 +0.88 4.45 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 329 32.68 27.41 26.41 27.53 +1.12 4.24 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 329 44.36 38.08 33.41 34.63 +1.22 3.65 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 331 29.94 25.52 24.02 24.03 +0.01 0.04 ไมมีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

331 35.93 30.48 31.82 31.23 -0.59 -1.85 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียขาดสอบดวยสาเหตุตางๆ เชน ปวย และบางสวนไมมีความประสงคจะสอบ เนื่องจากมีสถานที่เรียนตอแลว
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 151 139 92.05 153 129 84.31 165 111 67.27 107 88 82.24 147 93 63.27 150 97 64.67

คณิตศาสตร 151 151 100.00 153 111 72.55 165 104 63.03 107 69 64.49 147 70 47.62 150 111 74.00

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

151 151 100.00 153 153 100.00 165 165 100.00 107 107 100.00 147 147 100.00 150 147 98.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

151 151 100.00 153 145 94.77 165 145 87.88 107 91 85.05 147 105 71.43 150 118 78.67

ประวัติศาสตร 151 151 100.00 153 135 88.24 165 102 61.82 107 76 71.03 147 80 54.42 150 85 56.67

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
151 151 100.00 153 153 100.00 165 165 100.00 107 107 100.00 147 147 100.00 150 149 99.33

ศิลปะ 151 151 100.00 153 153 100.00 165 165 100.00 107 107 100.00 147 147 100.00 150 149 99.33

การงานอาชีพ 151 148 98.01 153 102 66.67 165 120 72.73 107 81 75.70 147 118 80.27 150 117 78.00

ภาษาตาง

ประเทศ
151 149 98.68 153 137 89.54 165 165 100.00 107 95 88.79 147 135 91.84 150 134 89.33
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 404 180 44.55 370 254 68.65 390 227 58.21

คณิตศาสตร 404 146 36.14 370 120 32.43 390 179 45.90

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
404 291 72.03 370 225 60.81 390 244 62.56

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
404 193 47.77 370 136 36.76 390 247 63.33

ประวัติศาสตร 404 117 28.96 370 94 25.41 390 169 43.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 404 310 76.73 370 342 92.43 390 328 84.10

ศิลปะ 404 310 76.73 370 239 64.59 390 280 71.79

การงานอาชีพ 404 366 90.59 370 360 97.30 390 321 82.31

ภาษาตางประเทศ 404 291 72.03 370 266 71.89 390 274 70.26
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 406 218 53.69 370 269 72.70 390 264 67.69

คณิตศาสตร 406 191 47.04 370 150 40.54 390 194 49.74

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
406 265 65.27 370 201 54.32 390 248 63.59

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
406 227 55.91 370 207 55.95 390 303 77.69

ประวัติศาสตร 406 117 28.82 370 94 25.41 390 169 43.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 406 340 83.74 370 339 91.62 390 332 85.13

ศิลปะ 406 247 60.84 370 244 65.95 390 303 77.69

การงานอาชีพ 406 390 96.06 370 348 94.05 390 363 93.08

ภาษาตางประเทศ 406 251 61.82 370 219 59.19 390 301 77.18
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 398 204 51.26 337 253 75.07 361 282 78.12

คณิตศาสตร 398 183 45.98 337 208 61.72 361 204 56.51

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
398 169 42.46 337 177 52.52 361 265 73.41

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
398 226 56.78 337 243 72.11 361 212 58.73

ประวัติศาสตร 398 89 22.36 337 225 66.77 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 398 354 88.94 337 330 97.92 361 336 93.07

ศิลปะ 398 291 73.12 337 295 87.54 361 337 93.35

การงานอาชีพ 398 319 80.15 337 329 97.63 - - -

ภาษาตางประเทศ 398 254 63.82 337 221 65.58 361 281 77.84
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 398 227 57.04 337 217 64.39 362 287 79.28

คณิตศาสตร 398 155 38.94 337 225 66.77 362 194 53.59

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
398 265 66.58 337 237 70.33 362 195 53.87

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
398 213 53.52 337 266 78.93 362 236 65.19

ประวัติศาสตร 398 89 22.36 337 225 66.77 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 398 338 84.92 337 335 99.41 362 320 88.40

ศิลปะ 398 300 75.38 337 272 80.71 362 282 77.90

การงานอาชีพ 398 319 80.15 337 329 97.63 - - -

ภาษาตางประเทศ 398 268 67.34 337 232 68.84 362 308 85.08

Page 57 of 105



2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 165

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
164 47.46 39.60 39.93 37.48 -2.45 -6.14 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

164 40.47 36.05 35.53 28.24 -7.29 -20.52 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - 39.72 0.00 - 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 151

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 151 71.86 54.96 58.40 67.35 +8.95 15.33 มีพัฒนาการ

อานออกเสียง 151 74.14 52.03 55.07 59.44 +4.37 7.94 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 150

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
149 38.54 36.12 48.87 37.85 -11.02 -22.55 ไมมีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
149 44.74 30.66 34.90 49.78 +14.88 42.64 มีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
149 37.38 39.57 45.73 42.00 -3.73 -8.16 ไมมีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
149 31.93 30.80 33.37 35.31 +1.94 5.81 มีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
149 37.60 48.80 38.72 41.16 +2.44 6.30 มีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
149 40.86 46.53 51.79 44.41 -7.38 -14.25 ไมมีพัฒนาการ

มลายู 149 35.17 56.64 57.22 40.91 -16.31 -28.50 ไมมีพัฒนาการ

อาหรับ 149 30.65 28.00 34.10 28.33 -5.77 -16.92 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนขาดสอบ เนื่องจากปวย
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 390

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
390.00 231 41.83 30.57 35.07 38.93 +3.86 11.01 มีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
390.00 231 44.11 31.21 37.39 41.23 +3.84 10.27 มีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
390.00 231 50.70 64.59 48.90 48.10 -0.80 -1.64 ไมมีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
390.00 231 39.40 37.47 37.23 37.45 +0.22 0.59

มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

อัตตา

รีค
390.00 231 37.45 43.13 35.59 35.56 -0.03 -0.08 ไมมีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
390.00 231 38.21 53.86 48.35 38.27 -10.08 -20.85 ไมมีพัฒนาการ

มลายู 390.00 231 35.91 58.17 38.25 40.54 +2.29 5.99 มีพัฒนาการ

อาหรับ 390.00 231 30.04 27.55 35.45 30.07 -5.38 -15.18 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนไมมีความประสงคจะสอบ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 362

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
214 39.81 30.25 37.59 39.07 +1.48 3.94 มีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
214 42.59 37.01 42.17 42.08 -0.09 -0.21 ไมมีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
214 31.82 31.27 37.22 33.77 -3.45 -9.27 ไมมีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
214 36.18 26.91 36.75 38.10 +1.35 3.67 มีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
214 39.26 28.46 35.92 42.07 +6.15 17.12 มีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
214 48.63 43.94 61.78 52.88 -8.90 -14.41 ไมมีพัฒนาการ

มลายู 214 25.43 45.82 39.44 29.93 -9.51 -24.11 ไมมีพัฒนาการ

อาหรับ 214 32.00 22.76 21.55 30.82 +9.27 43.02 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนไมมีความประสงคจะสอบ
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 151 - - - - - - - - -

ป.2 153 - - - - - - - - -

ป.3 165 - - - - - - - - -

ป.4 107 - - - - - - - - -

ป.5 147 - - - - - - - - -

ป.6 150 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 406 - - - - - - - - -

ม.2 370 - - - - - - - - -

ม.3 390 - - - - - - - - -

ม.4 398 - - - - - - - - -

ม.5 337 - - - - - - - - -

ม.6 362 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ดานการบริหารจัดการวิถีโรงเรียน

พระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรม

แขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก ตามโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานชุมชนแหงการเรียนรู ดานกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสงเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชระบบสารสนเทศ
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรม

แขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก ตามโครงการหนูนอย

เจาปญญา

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ดานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2563

ผูบริหารรางวัลพระราชทาน
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
- 2563

ครูรางวัลพระราชทาน ครู
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2562

นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
- 2562

ครูสอนสามัญรางวัลพระราชทาน ครู
ภาค/

ประเทศ
- 2561
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ครูสอนศาสนารางวัลพระราชทาน ครู
ภาค/

ประเทศ
- 2561

โลรางวัลในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเดน ระดับประเทศ
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 2562

โลรางวัลชนะเลิศสาขามัลติมีเดียการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮาลาลระดับประเทศ
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
2562

ชนะเลิศหรียญทองการประกวดรองเพลงคุณธรรม งานศิลป

หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี69
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

เกียรติบัตรสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปตตานี 2563

โลรางวัลเปนศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารดีเดน
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มณฑลทหารบกที่ 46 2562

กียรติบัตรสถานศึกษา โรงเรียนผานเกณฑการประเมินสถาน

ศึกษาปลอดบุหร่ี จังหวัดปตตานี

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กระทรวงศึกษาสาธารณสุขรวมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
2562

เกียรติบัตรไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
2562

เกียรติบัตรสถานศึกษาเอกชนดีเดนดานการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ระดับประถมศึกษา

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561

เกียรติบัตรสถานศึกษาเอกชนดีเดนดานการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561

โลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา เปนศูนยฝกนักศึกษาวิชา

ทหารดีเดน

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

มณฑลทหารบกที่ 46 2561

ชนะเลิศการแขงขันปนดินน้ํามัน นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อ.สายบุรี
2562

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฉีก ตัด ปะ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อ.สายบุรี
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เหรียญทองการแขงขันจินตคณิตชิงแชมปภาคใต นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สถาบันไดมอนดเบรนจินตคณิต 2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี ดี ดี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี ดี ดี ดี ดี

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต

- สมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปตตานี

Page 66 of 105



สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 465

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 92.00 444 95.48
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 446

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 450

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 448

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 430

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 99.00 442 95.05
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 455

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 438

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 451

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 439

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 412

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 443

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 447

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 445

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 450

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 95.00 440 94.62
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 441

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 438

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 442

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 440

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 439

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 439

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 92.00 431 92.69
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 436

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 431

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 407

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 432

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 438

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 442

สรุปผลการประเมิน 94.46
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

     จากการท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และแผนพัมนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564 ที่มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนา

คุณภาพเด็กโดยองครวมใหมีพัฒนาการดานรางกาย มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได พัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ ได

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม และมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได โดยสถาน

ศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของเด็กดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยดวยวิธีการหลากหลาย

     พัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
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สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 8 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 5.1 สงเสริมใหผูเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง ผานการออกกําลังกายและการเลนกีฬาอยางตอเนื่อง 

       มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

9.3 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

     ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานรางกาย คือ  หนวยการเรียนเรื่อง ตัวฉันเอง  รูปราง ลักษณะ บุคคลมีรูปรางลักษณะที่แตกตาง

กัน เชน สูง–เต้ีย อวน–ผอม ผูหญิง–ผูชาย นํ้าหนักและสวนสูง เปนสิ่งที่ใชบอกถึงรูปราง ลักษณะและความเจริญเติบโตของรางกายได เราจึงจําเปนตองมีการชั่งน้ําหนัก

และวัดสวนสูง เพ่ือไดรูถึงรูปราง ลักษณะของตนเองได

หนวยการเรียน อาหารหลัก 5 หมู เร่ือง อาหารที่ควรรับประทาน และอาหารที่ไมควรรับประทาน    ประโยชนและโทษของอาหาร เด็กควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูก

สุขอนามัย และมีประโยชนตอรางกายเพื่อใหมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย และมีภูมิคุมกันโรคที่ดี อาหารมีหลายชนิด บางชนิดรับประทานแลว

มีประโยชนตอรางกายทําใหรางกายเจริญเติบโตมีสุขภาพแข็ง บางชนิดรับประทานแลวทําใหเกิดการเจ็บปวยตอรางกาย เชนอาหารที่สกปรกทําใหปวดทองหรือทองเสีย

เราจึงเลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งชวยใหรางกายเจริญเติบโต  มีพลังในการทํากิจกรรมตาง ๆ และมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ มีน้ํา

หนัก สวนสูงตามเกณฑ

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานสุขนิสัยท่ีดี คือ  หนวยการเรียนเรื่อง สุขนิสัย  เด็กควรปฏิบัติใหถูกตองตามสุขนิสัยที่ดีและทําเปน

ประจําอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหเรามีสุขภาพท่ีแข็งแรงและสุขนิสัยที่ดี ไดแก วิธีการลางมือที่ถูกตองในแตละวัน เราใชมือในการทํากิจกรรมมากมาย ทําใหมือเราสกปรก

เราจึงตองลางมือตามขั้นตอนท่ีถูกตอง การเขาหองนํ้าหองสวม เมื่อเราขับถาย และทําความสะอาดรางกายเรียบรอยแลว เราควรทําความสะอาดโถสวม ดวยการราดนํ้า

หรือกดชักโครก และลางมือใหสะอาดหลังจากการใชหองนํ้าทุกครั้ง  การแปรงฟนที่ถูกวิธี คือฟนบน ใหปดแปรงลงขางลาง  ฟนลางใหปดแปรงขึ้นขางบน สําหรับหนาตัด

ของฟนสวนท่ีใชเค้ียวอาหารตองแปรงเขา-ออกตรง ๆ และควรแปรงฟนวันละ  2 ครั้ง หรือหลังทานอาหาร การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยใหรางกายแข็งแรง

และสุขภาพดี เราควรออกกําลังกายใหพอเหมาะกับรางกายของเรา ไมควรออกกําลังกายมาก หรือนอยเกินไป และควรออกกําลังกายในที่ทีเหมาะสม มีอากาศบริสุทธิ์

รางกายของเราตองการการพักผอน เมื่อรางกายออนเพลีย เราตองพักผอนเพ่ือชวยใหรางกายเจริญเติบโต วิธีการพักผอนที่หลากหลายวิธี เชนการนั่งพัก  ดูโทรทัศน ฟง

เพลง  แตวิธีการพักผอนที่ดีที่สุดคือการนอน

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานความปลอดภัย คือ  หนวยการเรียนเรื่องปลอดภัยไวกอน  การปองกันอุบัติเหตุในบาน ทุก ๆ สถานที่

ท่ีเราทํากิจกรรม อาจทําใหเราเกิดอุบัติเหตุไดตลอดเวลา เชน อุบัติเหตุจากการใชบันได อุบัติเหตุจากการเปด–ปดประตู อุบัติเหตุจากของมีคม อุบัติเหตุจากปลั๊กไฟ  การ

ปองกันอุบัติเหตุนอกบาน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดในขณะท่ีเราไปทํากิจกรรมในสถานที่ตาง ๆ ไดแก อุบัติเหตุบนทองถนน เชน รถชน ตกจากรถ รถพลิกควํ่า อุบัติเหตุที่

เกิดจากการทองเท่ียว เชน พลัดหลงกับผูปกครอง  รวมถึงการปองกันตัวเองจากแมลงมีพิษตาง ๆ เชน งู ตะขาบ แมงปอง กิ้งกือ การปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา

อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ในสถานศึกษาเปนสถานที่หนึ่งท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ได เชน การขึ้น–ลงบนัได การเลนของเลนสนาม การทํากิจกรรมในหองเรียน

การว่ิงเลนในท่ีตาง ๆ อาจมีการวิ่งหกลม ตกบันได ทุกครั้งท่ีทํากิจกรรม เด็กควรระมัดระวัง

หนวยการเรียนเร่ือง การคมนาคม การปฏิบัติตนในการโดยสารยานพาหนะอยางถูกตอง ไมยื่นแขน ขา ศีรษะ หรืออวัยวะตาง ๆ ออกนอกยานพาหนะ น่ังใหเรียบรอย ไม

วิ่งไปมา

      สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ในการฝกใหเด็กเขาหองนํ้าดวยตนเอง เมื่อเด็กตองขับถายหรือปสสาวะ โดยเริ่มจากการใหเด็กถอด

กางเกง/กระโปรง/ถุงเทากอนเขาหองนํ้า การทํากิจวัตรประจําวันในสถานศึกษา ทุกวันที่เด็กไปสถานศึกษา เด็กตองทํากิจกรรมตาง ๆ  ไดแก กิจกรรมหนาเสาธง การยืน

เขาแถวเคารพธงชาติ และอานดุอาร(บทสวดมนตตามหลักศาสนาอิสลาม) กายบริหาร เด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง การทําความสะอาดรางกาย ในแตละวัน

ทุกคนตองมีกิจวัตรประจําวันในการทําความสะอาดรางกายท่ีเหมือนกัน เชน การอาบนํ้า แปรงฟน ลางหนา ลางมือ หวีผม โดยฝกใหเด็กไดปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครู

คอยแนะนํา  การฝกใหเด็กหัดแตงกายดวยตนเอง เชน สวมเสื้อผา ติดกระดุมเสื้อ สวมกางเกง กระโปรง สวมถุงเทาและสวมใสรองเทาใหถูกตอง และปฏิบัติดวยตนเอง

โดยมีครูคอยแนะนํา การรับประทานอาหาร เชน อาหารวาง อาหารกลางวัน การดื่มนม โดยฝกใหเด็กไดรับประทานอาหารดวยตนเอง กิจกรรมการผักผอน (นอนหลับ) 

การผักผอนที่ดีที่สุด คือการนอนหลับ ในแตละวันเด็กควรนอนหลับอยางนอยวันละ 10–12 ชั่วโมง กอนนอนครูใหเด็กไดปูที่นอนเอง และอานดุอาร(บทสวดมนตตามหลัก

ศาสนาอิสลาม)เอง ในกรณีท่ีตื่นนอน ครูใหเด็กไดพับท่ีนอนและเก็บใหเรียบรอย โดยมีครูและครูพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือ กิจวัตรประจําวันในบาน ในขณะที่อยูที่บาน ทุกคน

ตองทํากิจวัตรประจําวันของตนเอง เชน เขานอน ตื่นนอน ทําความสะอาดรางกาย รับประทานอาหาร เลน และเตรียมตัวไปโรงเรียน ซึ่งเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ดวยตนเอง

 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

     สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 8 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 5.2 ปลูกฝงผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานสึกษากําหนด 5.5 สรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

       มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

14.1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน

14.3 กิจกรรมหนูนอยรักสะอาด

Page 69 of 105



14.4 กิจกรรมกายบริหารหนาเสาธง

14.9 กิจกรรมกลางแจง

15.2 กิจกรรมเวทีคนเกง

15.3 กิจกรรมหนูนอยนักศิลป

15.5 กิจกรรมจิตอาสารักสิ่งแวดลอม

16.2 กิจกรมการออมทรัพย

16.4 กิจกรรมเสริมประสบการณดานสังคม

16.6 กิจกรรมเสรี

17.1 กิจกรรมหนูนอยคนเกง

17.8 กิจกรรมเกมการศึกษา

 ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานสุขภาพจิตท่ีดี  คือ หนวยการเรียน รอมฎอนที่รัก  เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเดือนรอม

ฎอน ในเดือนท่ี 9 ของปฏิทินฮิจญเราะฮ ในศาสนาอิสลาม เปนเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน และถือวาเปนเดือนที่สําคัญที่สุด มุสลิมจะตองอดอาหาร เพื่อใหมีความ

อดทน การอุทิศสวนกุศล ระลึกถึงภาวะการขาดแคลนอาหาร เกิดความเมตตา แบงปน เปนตน และในเดือนนี้จะมีการละหมาดตะรอเวียะฮในยามคํ่าของเดือนนี้ เด็กจะ

ถือศีลอดพอเหมาะสมกับวัย ชอบท่ีจะละศีลอดพรอม กันในครอบครัว มีความสุขท่ีไดไปละหมาดตะรอเวียะฮพรอมกับผูปกครองหรือเพื่อน ๆ เปนเดือนที่เด็ก ๆ มีความ

สุขและมีจิตใจที่แบงปน เชนในกิจกรรมการตอนรับเดือนรอมฎอน ซึ่งตรงกับหนวยการเรียนรู รอมฎอนที่รัก ครูจะใหเด็กนําขนมที่ใชในการละศีลอด มาคนละ 1 อยาง

และแบงปนในกับเพ่ือน ๆ โดยการรับประมานพรอมกัน

หนวยการเรียน วันฮารีรายอ  สัปดาหที่ 7  เด็กไดเรียนรู เก่ียวกับการปฏิบัติตนในวันฮารีรายอ เปนวันฉลองหลังจากถือศีลอด มี 2 วัน คือ วันรายออีดิ้ลฟตรี และวันรา

ยออีด้ิลอัฎฮา เปนเทศกาลรื่นเริง มีการบริจาคทานเมื่อมีทรัพยสิน เชน การบริจาคเงินแกเด็ก ๆ และผูยากไร บริจาคอาหารใหกับญาติ พี่ นอง เพื่อนๆ เพื่อนบาน Iรวมถึง

การใหอภัยซ่ึงกันและกัน เปนวันท่ีเด็ก ๆ มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีความสุข โดยในหนวยการเรียนรู วันฮารีรายอ ครูไดจัดกิจกรรมตอนรับฮารีรายอ โดยใหเด็ก ๆ แตงกาย

ชุดรายอ เขาแถวสลามคุณครู และหลังจากวันรายอ มีการประกวดหนูนอยฮารีรายอ ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนแตละหอง ชาย 1 คน หญิง 1 คน สงเขาประกวด เพื่อหาที่

1,2,3 ระดับช้ันอนุบาล

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานสุนทรียภาพ  คือ หนวยการเรียน เรื่อง บานของฉัน สรางบานจากมือหนู บานประกอบดวยสวนตาง

ๆ คือ โครงสราง พ้ืนบาน ฝาผนังบาน หลังคา ประตู  หนาตาง เปนตน ซึ่งทุกสวนเปนสวนประกอบที่สําคัญของบาน ครูและเด็กรวมกันรองเพลง“แมงมุมลาย” ครู

สนทนาเน้ือความในเพลง เชน แมงมุมชักใยอยูที่ไหน จากนั้นครูเริ่มสนทนาเก่ียวกับบาน แลสวนประกอบของบาน ครูใหเด็กประดิษฐบานของตนเองโดยใชกระดาษตาม

จินตนาการ เด็กไดสรางบานของตนเองอยางเพลิดเพลิน สนุกสนาน เสร็จแลวครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกับบานของตนเองรวมถึงสวนประกอบของบานตนเอง

หนวยการเรียน เร่ือง วันเด็กแหงชาติ  วันเด็กตรงกับวันเสารท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกป เปนวันที่กําหนดขึ้นใหผูใหญไดระลึกถึงความสําคัญของเด็กที่จะเติบโตเปน

ผูใหญท่ีดีในอนาคต และเด็กตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นใหเด็กรวมสนุกมากมายโดยคุณครูจัดกิจกรรมการแลกของขวัญ

เด็กไดรวมสนุกกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมชิงโชค และสงตัวแทนเด็กเขารวมการประกวดวาดภาพ ณ สถานที่ที่ทางหนวยงานตาง ๆ ไดจัดขึ้น สถานศึกษามีการสง

เสริมเด็ก เร่ืองความอดทน รอคอย ควบคุมตนเองไดสมวัย คือกิจกรรมกลางแจง  การเลนเคร่ืองเลนสนาม ฝกใหเด็กรูจักการรอคอยในการเลนเครื่องเลนสนามตาง ๆ

เพราะเคร่ืองเลนบางชนิดตองเลนทีละคน หรือ 2 คน เทานั้น มีวิธีการคือใหเด็กเขาแถว ตอแถวเลนทีละคน

 กิจกรรม เสรี มีวิธีการคือ ใหเด็กเลนตามมุมประสบการณตาง ๆ ท่ีครูไดกําหนดไว เชน มุมบล็อก มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ มุมอาชีพ มุมดนตรี เปนตน ซึ่งในแตละมุม

เด็กจะรวมเลนกับเพื่อนเปนกลุม ๆ บางมุมอาจจะตองรอในการเลน เชน มุมนิทาน เด็กสนใจนิทานที่เพื่อนอานหรือดูอยู ดังน้ันเด็กจะตองรอใหเพื่อนอานเสร็จกอน

เปนตน ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในการเขาสังคม การปฏิบัติตนในการเลนรวมกับผูอื่น การแบงปน และรูจักการรอคอย ความอดทน สามารถควบคุมอารมณของตนเองได

ไมแยงกัน  กิจกรรมเกมการศึกษา มีวิธีการคือใหเด็กแบงกลุมเลนเกมการศึกษา โดยอาจจะแบงตามเกมที่มีอยู และเวียนกันเลนจนครบ แตละกลุม อาจจะตองรอเพื่อน ๆ

เลนใหเสร็จกอนถึงจะเวียนเลนเกมตอไปได กิจกรรมหนาเสาธง ตอนเชาเด็กทุกคนตองเขาแถวและทํากิจกรรมหนาเสาธงโดยตองรอเพื่อน ๆ นอง ๆ มาเขาแถวจนครบ

ทุกหองจึงจะดําเนินกิจกรรมหนาเสาธงได ซึ่งการทํากิจกรรมหนาเสาธง เปนกิจกรรมที่ทํากลางแจง ฉะนั้นบางวันแดดรอนมาก ทําใหเด็กมีความอดทน และรอคอยในการ

ทํากิจกรรมหนาเสาธงจนเสร็จ  หลังจากทํากิจกรรมหนาเสาธงเสร็จแลว เด็กเดินเขาหองเปนแถว ซึ่งตองเดินเปนหอง ๆ เปนสายชั้น เด็กตองรอคอยใหเพื่อนที่เดินกอนไป

กอนและตองตามหลังเพ่ือน ๆ ใหเรียบรอยจนถึงหอเรียนของตนเอง

สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมอยางมีความสุข คือกิจกรรมเสรี มีวิธีการคือ ใหเด็กเลนตามมุมประสบการณตาง ๆ ที่ครูไดกําหนดไวตามความสนใจของ

ตนเอง เชน มุมบล็อก มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ มุมอาชีพ มุมดนตรี เปนตน ซึ่งในแตละมุมเด็กจะรวมเลนกับเพื่อน ๆ เปนกลุม ๆ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในการเขา

สังคม การปฏิบัติตนในการเลนรวมกับผูอื่น การแบงปน อยางมีความสุข กิจกรรมวันสําคัญ (กิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอน) มีวิธีการคือ ครูใหเด็กนําอาหารที่ใชละ

ศีลอดในเดือนรอมฎอนมาคนละ 1 อยาง โดยครูนําอาหารตาง ๆ มารวมกันอภิปราย เรียนรูรวมกัน และรวมกันรับประทานอาหารที่ตนนํามา โดยแบงใหเพื่อน ๆ ซึ่ง

แตละกลุมจะมีอาหารท่ีหลากหลาย ทําใหเด็กๆไดรูจักขนมตาง ๆ มีความสุขในการรับประทานขนมแปลก ๆ มีความสุขที่ไดแบงปนใหเพื่อน กิจกรรมกีฬาสีภายใน มีวิธี

การคือ การจัดกิจกรรมกีฬาสีโดยแบงออกเปน 4 สี ไดแก สีแดง สีมวง สีฟา และสีเขียว แตละสีประกอบดวย ชั้นบริบาล ถึง อนุบาล 3 ซึ่งจะมีการแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน
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วิ่ง 30 เมตร วิ่งผลัดรอยลูกปด วิ่งสามขา โยนบอลลงตะกรา เตะบอลเขาประตู วิ่งซิกแซก เปนตน เปนกิจกรรมที่เด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สนุกสนาน

ราเริง

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คือ 

หนวยการเรียนเร่ืองหนวยการเรียนเร่ือง  ธรรมชาตินารู การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อมีการนํามาใช ควรอนุรักษธรรมชาติ เพื่อจะไดมีธรรมชาติไวใชนาน

ๆ เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคามากท่ีสุด ไมทําลายทรัพยากร ชวยกันปลูกปา ปลูกตนไม ไมทิ้งขยะลงในแหลงธรรมชาติตาง ๆ โดยในหนวย

การเรียนรูนี้ ครูพานักเรียนไปเก็บขยะ ณ หาดวาสุกรี เด็กและครูตกลงรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการบําเพ็ญประโยชน โดยการเก็บขยะ รวมถึงการทํากิจกรรม

Cleaning Day เปนกิจกรรมที่เด็กและครูรวมกันทําความสะอาดภายในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยการเก็บ กวาดขยะ  ใหโรงเรียนสะอาดและนาอยู

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

     สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 8 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 5.3 สงเสริมผูเรียนใหมี

ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ รวมท้ังทัษะที่จําเปนใรศตวรรษท่ี 21 เพื่อการปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 5.4 สรางจิตสํานึกใหผูเรียนรักวัฒนธรรมและความเปน

ไทย เขาใจศาสตรพระราชาและหนาท่ีพลเมือง มีจิตอาสาและความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน กษัตริย เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

       มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

14.9 กิจกรรมกลางแจง

15.1 กิจกรรมหนูนอยเด็กดี

15.4 กิจกรรมหนาเสาธง

16. โครงการพัฒนาการดานสังคม

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานวินัย ความรับผิดชอบ คือ หนวยการเรียนเรื่อง ปฐมนิเทศ ขอตกลงในหองเรียน  การปฏิบัติตนเพื่อ

การอยูรวมกันในหองเรียน คือ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับในหองเรียน และการมีนํ้าใจตอกัน เชน ไมวิ่งในหองเรียน ทิ้งขยะใหถูกที่ เก็บของเขาที่ เขา แถว

ตามลําดับ รูจักการรอคอบตามลําดับกอนหลัง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ ไมสงเสียงดัง เปนตน

หนวยการเรียนเร่ือง ของเลน-ของใช การเก็บของเลน–ของใช ไดแก ของเลน–ของใชในโรงเรียน ของเลน–ของใชในบาน รวมถึงของเลน–ของใชในทีสาธารณะ เด็ก

สามารถเก็บของเลน–ของใชตาง ๆ ไดดวยตนเอง เชน เก็บท่ีนอนของตนเอง เก็บของใชของตนเอง ไดแก ผาขนหนู แปรงสีฟน แปง แกวนํ้า เก็บของเลนเขาที่ใหถูกตอง

และเปนระเบียบเรียบรอย แบงของใชของตนเองใหเพื่อน การทําสิ่งเหลานี้จะชวยใหเด็กเปนคนมีระเบียบ วินัย มีลักษณะนิสัยที่ดี และเปนสิ่งที่เด็กภาคภูมิใจในสิ่งที่

ตนเองทําได

สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคม และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดดวยการละหมาด มีวิธีการคือ ในชวงเทอม 2 ของทุกปการศึกษา เด็กระดับชั้น

อนุบาล 3 ไปละหมาดท่ีมัสยิดของสถานศึกษารวมกับผูเรียนประถมศึกษา ทําใหเด็กเรียนรูในการปรับตัวเขากับผูอื่น รวมถึงการวางตัวที่ถูกตองในการละหมาดรวมกับผู

อื่น

กิจกรรมหนูนอยคนเกง คือ การนําเด็กนักเรียนที่เปนตัวแทนแตละหอง หรือตัวแทนสถานศึกษาไปแขงขันภายนอก ซึ่งการประกวดหรือการแขงขันแตละรายการตองแขง

รวมกับผูอ่ืน เชน การแขงขันวาดภาพในกิจกรรมวันเด็ก ณ มอ.ปตตานี  ซึ่งตองทํากิจกรรมรวมกับสถานศึกษาตาง ๆ ทําใหเด็กสามารถปรับตัวในการทํากิจกรรมกับผูอื่น

ได

สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดสมวัย โดยการฝกใหเด็กหัดแตงกายดวยตนเอง เชน สวมเสื้อผา ติดกระดุมเสื้อ สวมกางเกง กระโปรง สวม

ถุงเทา และสวมใสรองเทาใหถูกตอง และปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนํา การรับประทานอาหาร เชน อาหารวาง อาหารกลางวัน การดื่มนม โดยฝกใหเด็กไดรับ

ประทานอาหารดวยตนเอง  กิจกรรมการละหมาด ในชวงเวลาหลังรับประทานอาหารเท่ียงเด็กแปรงฟน อาบนํ้าละหมาดใหถูกตองตามขั้นตอนการอาบนํ้าละหมาด  และ

เตรียมตัวละหมาด โดยใหเด็กใสชุดละหมาด ซึ่งการยืนละหมาดจะยืนแถวหนากระดาน ผูชายยืนขางหนา ผูหญิงยืนขางหลัง และมีผูนําละหมาด 1 คน อยูแถวหนาสุด

โดยเด็กจะละหมาดตามผูนํา (โตะอีหมาม) เสร็จจากการละหมาด เด็กจะเก็บชุดละหมาดใหเรียบรอย

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานคุณธรรม จริยธรรม  คือ หนวยการเรียนเรื่อง การสื่อสาร มารยาทในการสื่อสาร คือตั้งใจฟงเมื่อมีผู

อื่นพูด ไมพูดแซงขณะผูอื่นพูด ใชภาษาและคําพูดท่ีสุภาพ ไมอานจดหมายหรือไลนของผูอื่น ไมแอบฟงโทรศัพทของผูอื่น ไมสงเสียงดังเมื่อผูอื่นใชโทรศัพท

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานวัฒนธรรม ความเปนไทย คือ หนวยการเรียน หนูเปนเด็กอิสลาม การแตงกายแบบอิสลาม การแตง

กายแบบผูชาย คือการสวมใสชุดตะโละบือลางอ  ชุดโตป สวมกะปเยาะ และการสวมใสแบบผูหญิงคือการใสชุดกูรง สวมฮีญาบ  การละหมาดอยูในหลักปฏิบัติ ของ

ศาสนาอิสลาม (รูกนอิสลาม) ในแตละวันจะมี  5เวลา ไดแก ซุบฮี ซุฮรี อัสรี มัฆริบ อีซา การเรียนรูทางศาสนาอิสลาม จะมีหลักศรัทธาอยู 5 ประการ   (รูกนอิสลาม) และ

มีหลักปฏิบัติอยู  6 ประการ  (รูกนอีมาน) การเรียนรู  เก่ียวกับอาหารฮาลาล  อาหารท่ีสามารถรับประทานได อาหารที่ไมสามารถรับประทานได ไดแกอาหารที่มีสวน

ผสมของเจลาตินและสวนผสมที่มาฮาลาล การใหความเคารพตอผูใหญ การแสดงความเคารพตอผูใหญ  สามารถใหความเคารพดวยการสลาม การกลาวสลาม  การยืน

ตรงใหความเคารพ

มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กใหมีความใฝรู คือ หนวยการเรียน เรื่อง ประสาทสัมผัส อวัยวะที่ใชในการรับสัมผัส รางกายคนเรามี

อวัยวะรับสัมผัส 5 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งแตละสวนมีการรับสัมผัสที่แตกตางกัน คือ ตาใชดู หูใชฟง จมูกใชดมกลิ่น ลิ้นใชชิมรส กายใช สัมผัส เปนตน โดยครูให
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เด็กไดทดลองการสัมผัสท้ัง 5 ทางดวนตนเองและรวมกันสรุป

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานทักษะภาษา และการสื่อสาร คือ  การใชหนังสือ หนังสือใหความรู และความเพลิดเพลิน ในการอาน

หนังสือน้ันควรเวนระยะหางระหวางหนังสือและสายตาของผูอานประมาณ 1 ฟุต หรือ 1 ไมบรรทัด ไมควรขยํากระดาษ ควรใชมือคอย ๆ เปดทีละหนา โดยเริ่มจากดาน

หนาปก เด็ก รวมกันทบทวนสวนตาง ๆ ของหนังสือดวยการทองคําคลองจอง “ฉันคือหนังสือ” ครูใหเด็กสาธิตวิธีการอานหนังสือที่ถูกตองโดยใหเด็กหยิบหนังสือนิทานที่

ตนเองชอบคนละ 1 เลม พรอมสาธิตวิธีการอานหนาช้ันเรียนใหเพื่อนไดดู

หนวย เร่ือง การสื่อสาร  การสื่อสาร คือ การติดตอถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการจากฝายหน่ึงไปสูอีกฝายหน่ึง ดวยวิธีการตาง ๆ เครื่องมือสื่อสารมีจดหมาย

โทรศัพท โทรทัศน หนังสือพิมพ  เปนตน ซ่ึงครูใหเด็กจับคู 2 คน ประดิษฐกระปองสื่อสาร โดยสนทนาโตตอบผานกระปองสื่อสาร

หนวย เร่ือง อาเซียน  การทักทายประเทศอาเซียน คําทักทายในแตละประเทศมีการทักทายที่แตกตางกัน เชน ไทย – สวัสดี มาเลเซีย บรูไน – ซาลามัตดาตัง กัมพูชา –

ซัวสเด อินโดนีเซีย – ซาลามัตเซียง ลาว – สบายดี ฟลิปปนส – กูมุสตา สิงคโปร – หนีหาว เวียดนาม – ซินจาว ซึ่งครูเปดเพลงคําทักทายอาเซียนใหเด็กฟง และรองตาม

จากนั้นใหเด็กออกมาบอกคําทักทายคนละ 1 ประเทศท่ีตนเองชอบ เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการทักทายแตละประเทศอาเซียน โดยมีภาพ เสียง ประกอบ

ในดานการจัดประสบการณ ครูไดกําหนดเนื้อหาท่ีใชสงเสริมเด็กดานจินตนาการ การคิดสรางสรรค คิดแกปญหา ผานหนวยการเรียนเรื่อง คณิตศาสตรนารู รูปทรงเรา

คณิต ไดแก วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่เด็กๆ รูจัก และมีลักษณะเหมือน วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม

สามเหลี่ยม โดยใหเด็กสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวและบอกวาสิ่งไหน รูปทรงอะไร จํานวน การนับสิ่งตาง ๆ ครูชวนใหเด็กนับอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย เชน แขน ขา มือ น้ิว

มือ ตา จมูก และการนับของเลนของใชตาง ๆ ภายในหอง เชน ชอน ผาขนหนู ตุกตา ตัวบล็อก และบอกคาจํานวน รวมถึงการบอกคาจํานวนที่มากกวา นอยกวา หรือ

เทากัน ขนาด การสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว และแยกความแตกตางของขนาด เชน ขนาดใหญ ขนาดเล็ก  เวลาเชา คือ ตอนที่พระอาทิตยขึ้น และเรื่อยมาจนแดดเริ่มแรง

กลางวัน คือ ชวงที่เรากําลังทํากิจกรรมทีสถานศึกษา เย็นคือเวลาท่ีดวงอาทิตยคลอยตํ่าลงและทองฟาเริ่มมืด

เด็กไดเรียนรูเก่ียวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งตางๆรอบตัวไดสมวัย  คือ  หนวยการเรียนเรื่อง บุคคลและสถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียน สัปดาหที่ 12 บุคคลในโรงเรียน

ไดแก ผูอํานวยการ ครูประจําช้ัน ครูพี่เลี้ยง ภารโรง แมบาน และเพื่อน ๆ โดยครูแนะนําช่ือของตนเองใหเด็กฟง และใหเด็ก ๆ พูดทวนชื่อครู เด็กๆ แนะนําชื่อของตนเอง

โดยรองเพลง  “ช่ือของเธอ”จนแนะนําช่ือครบทุกคน สถานที่ตางๆในโรงเรียน เชน หองเรียน หองน้ํา โรงอาหาร สนามเด็กเลน แตละหองใชประโยชนแตกตางกัน เด็ก ๆ

สามารถใชบริการหองตาง ๆ ได ครูและเด็กรวมกันรองเพลง “โรงเรียน” ครูและเด็กสรางขอตกลงรวมกั้น

หนวยการเรียนเร่ือง บุคคลตาง ๆ ในชุมชน สัปดาหท่ี 18 โตะอีหมาม ทําหนาที่เปนผูนําศาสนาอิสลาม คอยดูแล สั่งสอนและใหความรูในเรื่องศาสนาอิสลามใหแกชาว

บานในหมูบาน หรือในชุมชน คุณหมอ พยาบาล เปนบุคคลสําคัญ มีหนาที่ดูแลรักษาผูปวย รวมถึงการใหกําลังใจและดูแลผูปวยดวยความจริงใจ พอคา แมคา มีหนาที่

ขายสินคา เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัว หรือแกตนเองในการดํารงชีวิต เปนงานบริการอยางหนึ่ง ตองพูดจาสุภาพ ออนนอม ชักชวนใหคนมาซื้อสิ้นคา 

เด็กมีทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ รูจํานวน มิติสัมพันธ เวลา ไดสมวัยคือ  หนวยการเรียนเรื่อง  ตัวฉันเอง  สัปดาหที่ 4 ความแตกตางของเพศชาย/หญิง  เชน

ลักษณะของการแตงกาย  ผูหญิงใสกระโปง ผูชายใสกางเกง  ลักษณะของรูปราง ผูหญิงผมยาว ผูชายผมสั้น เปนตน  มีรูปราง ลักษณะที่แตกตางกัน เชน สูง – เตี้ย อวน

– ผอม ผมส้ัน – ผมยาว ผิวขาว – ผิวดํา

หนวยการเรียนเร่ือง ผัก – ผลไม สัปดาหท่ี 15 ชื่อและรูปรางลักษณะของผัก – ผลไม  ผักผลไมมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน สมมีผลกลม กลวยหอมมีผลยาว ทุเรียนมี

หนาม ผักกาดขาวมีใบหยิก มะเขือเทศมีผลกลม ผักคะนามีใบใหญและกานแข็ง เปนตน

หนวยการเรียนเร่ือง กลางวัน-กลางคืน สัปดาหที่ 5 ความแตกตางของกลางวัน-กลางคืน กลางวันโลกจะไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตย ทําใหเราเห็นสิ่งตาง ๆไดชัดเจน

และทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก กลางคืน โลกจะไดรับแสงสวางจากดวงจันทรและดวงดาว แตเปนแสงที่ไมสวางมากเทากับดวงอาทิตย เราจะตองอาศัยแสงจากไฟฟา

หรือเทียน จะชวยใหเรามองเห็นสิ่งตาง ๆ ชัดเจนมากขึ้น

     สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาการเด็กดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณาพเด็กปฐมวัยที่ผานมา มาพัฒนาผูเรียนใหมี

พัฒนาการสมวัย และรายงานนําเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กตอผูบริหาร ผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

sar ใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

     สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมกันวิเคราะห SWOT ศึกษาสภาพปญหา ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในป

การศึกษาที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลในการนํามากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศย และพันธกิจของสถานศึกษา กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แลพแผรปฏิบัติการ

ประจําป ดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจรคุณภาพ

PDCA โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานและสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยครูจัดสื่อ ของเลน และมุมประสบการณตาง ๆ ใหเด็กไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ รูจักพื้นฐานชีวติของตนเอง ออกแบบการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็ก
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สอดคลองกับวิถีชีวิต ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น มีครูผูสอนที่มีวุฒิและความรูความสามารถ จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู พรอมทั้งมีสื่อและเทคโนโลยีที่สนับสนุน

การจัดประสบการณที่ไดมาตรฐาน

     สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2561-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําป

สอดคลองกับความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน

     สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพแบบมุงผลลัพธ ซึ่งมีการวิเคราะหความตองการท่ีจะใหสถานศึกษาเกิดความกาวหนาอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการ

กําหนดนโยบายหลักไวในพันธกิจ ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และมีการกําหนดนโยบายระดับปฏิบัติการไว

ในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํานโยบายสูการพัฒนา ตามโครงการ

และกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือในการนําไปสูผลลัพธที่ตองการอยางตอเนื่องทุกป

     สถานศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการลําดับที่ 37 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งผลจาก

การระดมความคิดและการใชหลักการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก ทําใหสถานศึกษากําหนดความตองการเพื่อการพัฒนาหรือผลลัพธที่มุงหวัง ระบุไวในวิสัยทัศนที่วา

“ภายในปการศึกษา 2561-2564โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปนสถานศึกษาคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามอยางเครงครัด มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ

ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข”

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การจัดองคกรโครงสรางและระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจ

ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธขอที่1.1จัดโอกาสใหเกิดความ

รวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํานโยบายสูการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA

เพ่ือไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกปและกลยุทธ ขอท่ี1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหทันสมัย และนํานโยบายสูการปฏิบัติดวย โครงการลําดับที่ 7

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ โครงการลําดับที่ 8 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และโครงการลําดับที่ 37 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามุงเนนพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถตามศักยภาพ โดยมีโครงสรางการบริหารและภาระ

งานที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา ซึ่งการบริหารอัตรากําลังใน

แตละสวน จะคํานึงถึงความเหมาะสมของบริบทงาน กําหนดบทบาท หนาที่ใหตรงกับงาน เนนการทํางานเปนทีม มีเปาหมายในการพัฒนาองคกร โครงสรางการบริหาร

แบงออกเปน 5 งานบริหาร ประกอบดวย งานบริหารธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน และงานบริหารวิชาการโดยแตละงานบริหาร

มีการกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน มีการประชุมวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรตระหนักในบทบาทหนาที่ และมุงปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ มีการ

สะทอนผลการดําเนินงานของแตละงานบริหาร เพ่ือนําไปสูการปรับแนวทางและการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสรางความ

เช่ือมั่นกับผูเก่ียวของ มีการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสูองคกรมาตรฐาน สากลและมีการกําหนดนโยบาย

ระดับปฏิบัติการไวใน กลยุทธ ขอท่ี 2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม และนโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับที่ 2.

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในดานการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดทําเครื่องมือ

เพ่ือการประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งมีเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน

โดยสถานศึกษาเนนใหครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน สามารถสะทอนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือใชในการวิเคราะหถอดบทเรียนไปสูการวางแผน ทบทวนแผน นําไปสูการพัฒนาท่ีเปนจุดเดน จุดควรพัฒนาไดอยางสอดคลอง ตรงตามสภาพจริงสรางความเชื่อมั่นกับ

ทุกฝาย นําไปสูวัฒนธรรมองคกรในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 22

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 95.00 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 22

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 22

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดาน

หนึ่งเพียงดานเดียว

√ - 22

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 95.00 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 22

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 22

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 22

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 93.00 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 22

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 22

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 22

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 22

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
97.00 22 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 22
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 22

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 22

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 22

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

   จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

     สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

     สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 6 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ  กลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนาหมวดกลุมสาระการเรียนรู และคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและ

ประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ กลยุทธขอที่ 3.4 เสริมประสบการณบุคลากรของสถานศึกษาให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง มีโครงการหรือกิจกรรม ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม

3.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา รัดะบปฐมวัย

4.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4.3 กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา

4.4 กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา

4.5 กิจกรรมดูงานภายนอกสถานศึกษา

18.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผล

18.3 กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการระหวางผูปกครอง

19.โครงการสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหทาะสมกับวัย

        สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 4 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู  กลยุทธขอที่ 2.3  พัฒนาแหลง

เรียนรู  อาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสวยงาม  รมรื่น  และมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู กลยุทธขอที่ 3.7 รวมมือกับปราชญชาวบานเพื่อสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น และกลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจ

ในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม

โครงการลําดับท่ี 8 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการลําดับท่ี 10 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนรู

โครงการลําดับท่ี 13 โครงการจัดสภาพแวดลอม อาคาร และการบริการที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

19.โครงการสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
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ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

      สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรูทักษะ

การวัดและประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ ขอที่ 3.6 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลใหมีความ

เที่ยงตรง สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ เพื่อใชประโยชนจากขอมูลไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น     

 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

4.3 กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา

4.4 กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา

4.5 กิจกรรมดูงานภายนอกสถานศึกษา

18.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลพัฒนาการ

18.3 กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการระหวางผูปกครอง

           สถานศึกษาบริหารจัดการดานบุคลากร โดยจัดครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปฐมวัย และจัดประสบการณใหเด็กที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการกระตุนการ เรียนรูของเด็ก จนทําใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญเพื่อให

เด็กมีพัฒนาการสมบูรณครบ 4 ดาน ครูรูจักเด็กเปนรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณผานการเลน และการลงมือปฏิบัติผาน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครูสามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ครูใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกระตุนพัฒนาการ

ของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเปนรายบุคคลและนําผลมาพัฒนาการจัดประสบการณใหเด็กเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว จัดการศึกษาปฐมวัย มุง

เนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่ง

เปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ภายใตคําวา เกง ดี มีคุณภาพ โดยครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนผานเลนและลงมือปฏิบัติผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อใหเด็กไดประสบการณ

ตรง จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็ก

เคล่ือนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ

ความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักการรอคอยกลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา

วันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะตอผูใหญ ดานสติปญญา มีความคิดรวมยอดรูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความ

รูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง Active Leaning โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม

เพ่ือกอใหเกิดความมีนํ้าใจ ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย รวมท้ังและการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning: BBL) เพื่อสง

ผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มี

ความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน หองเรียนมี

บรรยากาศแจมใส สะอาด ปลอดภัย กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการตกแตงสภาพแวดลอมในหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรู ปาย

นิเทศท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตรประจําวันดวยเครื่อง

มือและวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และมีการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก โดยใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อไดนําผลการประเมินไป

พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

     ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเปดโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงไดเลือกเลนและลงมือปฏิบัติ ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณกิจกรรม สรางสรรค

กิจกรรมเลนตามมุม กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมอยางหลากหลายที่สอดคลองกับแนวคิดการใชสมองเปนฐาน (BBL : Brain Based

Learning) การสอนแบบดวยการจัดกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ไทย กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา เปนตน

     ครูมีการวางแผนการสอนและนําแผนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดบรรยากาศหองเรียนใหมีมุมประสบการณ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ครูใชสื่อ

เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชในการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย เชน กิจกรรมการทัศนศึกษารอบๆ

สถานศึกษา และรอบๆชุมชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก จัดกิจกรรมที่เด็กไดใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี ที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการทํา

กิจกรรมไดอยางเหมาะสม ในหองเรียนเนนความสะอาด ปลอดภัยมuอากาศถายเทครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงโดยการสังเกตตรวจผลงานเด็ก และ

การนําผลมาพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลและการจัดประสบการณใหเด็กตอไป

     จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร และกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยครูจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมตามหลักสูตร ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยไดรับความรวมมือจากพอแมครอบครัว ชุมชน และผู

เก่ียวของ สงผลใหครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

     ครูจัดกิจกรรมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการพาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ไดแก รานคาชุมชน โรงเรียนชาวเล แหลงเรียนรูภูมิปญญา

ชุมชนในการทํากือโปะ ที่ทําการไปรษณียทะแล สวนสัตว เปนตน สงผลใหมีการสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเปนไปตามเปาหมายทที่สถานศึกษากําหนด
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     ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู โดยจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุม

ประสบการณและการจัดกิจกรรม มีปายนิเทศหนวยการเรียนรู เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ

สถานศึกษา สงผลใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด

     ครูมีการตรวจสอบและประเมินเด็กอยางเปนระบบ โดยมีการแสดงขั้นตอนการใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย แสดงขอมูล

เชิงพัฒนาการเปนรายบุคคล ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต สอบถาม พูดคุย ตรวจชิ้นงานและบันทึกขอมูล โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

นําผลการประเมินท่ีไดเปนขอมูลปอนกลับใหแกผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเรียนรูของ

เด็ก สงผลใหครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

     ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก โดยการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสาเหตุ และปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาวางแผนในการพัฒนาเด็ก และดําเนินการตาม

แผน โดยครูนําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะในปการศึกษาท่ีผานมา นํามาปรับปรุงการจัดประสบการณในการพัฒนาเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยใหผู

ปกครองเขามามีสวนรวม เชน ในปการศึกษาที่ผานมาเด็กยังมีพัฒนาการดานสติปญญาและทักษะพื้นฐานการคิดและการแสวงหาความรู ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด จึงไดดําเนินการวิเคราะหปญหาและดําเนินการจัดกิจกรรมบานอนุบาลวิชาการขึ้นมาใชแกปญหา ทําใหเด็กมีทักษะพื้นฐานการคิดและการแสวงหา

ความรู

     สถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนขอมูลปอนกลับ ระหวางเพื่อนครู PLC มีการนิเทศการสอนระหวางเพื่อนครูและผูบริหารอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ

กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยใหเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 3,136

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 89.00 2,739 87.34 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 3,001

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 3,028

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 3,005

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,921

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
80.00 2,730 87.05 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 2,950

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 2,959

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 2,281

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 87.00 2,913 92.89
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 2,988

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 2,838

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 2,671 85.17 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 2,822

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 2,519
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 2,415 77.01 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 2,415

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 82.50 2,673 85.24 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 2,657

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 2,689

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 92.50 3,058 97.51
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 3,058

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 3,058

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 92.50 3,107 99.08
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 3,107

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 3,107

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 92.50 3,100 98.85
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 3,100

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 92.50 3,082 98.28
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 3,033

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 3,130

สรุปผลการประเมิน 90.84
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ

สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร กลยุทธขอที่ 4.3 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตร เสริมทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คํานวณ เพื่อสงเสริมความกาวหนาดานวิชาการอยางตอเน่ือง

       มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คํานวณ คือ

9.3 กิจกรรมหองสมุดนอกเวลา

9.5 กิจกรรมจัดปายนิเทศ

9.6 กิจกรรมสงเสริมรักการอาน

9.7 กิจกรรมหองสมุดสูหองเรียน

9.8 กิจกรรมยอดนักอาน

20.3 กิจกรรมซอมเสริมและสงเสริมกลุมสาระ

20.6 กิจกรรมเสริมทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

20.7 กิจกรรมเสริมทักษะดานคณิตศาสตร

20.9 กิจกรรมเสริมทักษะดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน กลุมสาระภาษาไทย

21.1 กิจกรรมสงเสริมภาษาตางประเทศ

21.4 กิจกรรมสงเสริมจินตคณิต

21.5 กิจกรรมหองสมุดของหนู

25. โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

26.5 กิจกรรม 4 ภาษาวันละคํา

26.6 กิจกรรมวันภาษาไทย

26.7 กิจกรรมคลินิกหมอภาษา

26.8 กิจกรรมคายคณิตศาสตร

26.18 กิจกรรม English Camp

26.19 กิจกรรม English Day

26.20 กิจกรรมคลินิกภาษาอาหรับและมลายู

26.21 กิจกรรมวันภาษาอาหรับและมลายู

27.  โครงการสงเสริมการคิด อาน เขียนผานสื่อและแหลงเรียนรู

27.2 กิจกรรมทัศนศึกษากลุมสาระการเรียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

27.5 กิจกรรมทัศนศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และสังคมจริยธรรม

        ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการอาน  การเขียน การสื่อสาร ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หนวยการเรียนรู

การอานสะกดคําท่ีมีตัวสะกด, การพูดแสดงความคิดเห็น, การผันวรรณยุกต, การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ, การเขียนประกาศ, การพูด, การอานเพื่อวิเคราะห

และประเมินคา, การแตงคําประพันธประเภทฉันท กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวยการเรียนรู Conversation, At school, Read and write about

Octopus text, Personal Qualities

       สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการคิด คํานวณ ในกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ

การหาร, การบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษสวน, โจทยปญหารอยละในสถานการณตางๆ, พื้นที่ผิวและปริมาตร, การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เปนตน 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

       สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอท่ี 4.2 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห     มีความใฝรู และแกปญหาไดอยางเหมาะสม

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิดของผูเรียน คือ 9.6 กิจกรรมสงเสริมรักการอาน

20.1 กิจกรรมเตรียมสอบวัดความรูระดับชาติ

20.2 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการภายใน
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20.3 กิจกรรมมักคุเทศนอย

20.8 กิจกรรมเสริมทักษะดานวิทยาศาสตร

20.12 กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

20.13 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

26.10 กิจกรรมหองสมุดวิทยาศาสตร

26.11 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

26.12 กิจกรรมคายวิทยาศาสตร

26.13 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

27. โครงการสงเสริมการคิด อาน เขียนผานสื่อและแหลงเรียนรู

        ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห และเนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกปญหา ใน

กลุมสาระการเรียนรูตางๆ คือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู ตัวเรา พืช และสัตว พืชและสัตวในทองถิ่น วัสดุการเกิดเสียง หินและทองฟา เรียนรู

ชีวิตพืช ดินในทองถิ่นของเรา ชีวิตสัมพันธ ทรัพยากรท่ีรัก วัสดุรอบตัวเรา นํ้าและอากาศบนโลก ปรากฏการณบนโลก แรงและการเคลื่อนที่ วัสดุและสสาร ระบบสุริยะ

และปรากฏของดวงจันทร ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แรงโนมถวงของโลก แรงในชีวิตประจําวัน พลังงานเสียง ดาวบนทองฟา รางกายของเรา สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

สารรอบตัว การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สารรอบตัว  หนวยของสิ่งมีชีวิต  การดํารงชีวิตของพืช   พลังงานความรอน   

บรรยากาศ   บรรยากาศ  2  ระบบรางกายของมนุษย การแยกสารสลาย การแยกสารผสม แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โลกและการเปลี่ยนแปลง  ธรรมชาติ

ของส่ิงมีชีวิต แรงและการเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน พลังงานไฟฟา ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี โมลและสูตรเคมี

สารละลาย ปริมาณสัมพันธ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส   การเคลื่อนที่แนวตรง   แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล  งานและพลังงาน  โมเมนตัมและการชน 

การเคล่ือนท่ีแนวโคง เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลลของสิ่งมีชีวิต สารพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส การ

เคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี แกสและสมบัติของแกส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส เคมีไฟฟา การสืบพันธุของพืชดอก โครงสรางและการ

เจริญเติบโตของพืชดอก การลําเลียงนํ้าของพืช การสังเคราะหดวยแสง การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช ระบบยอยอาหาร ระบบภูมิคุมกัน ระบบ

ไหลเวียนเลือด ระบบขับถาย ระบบหายใจ การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย   คลื่น  แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี เสียง  ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส เคมีอินทรีย เชื้อเพลิง

ซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ สารชีวโมเลกุล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ประชากร สิ่งแวดลอม การเคลื่อนที่ในแนวโคง สมบัติเชิงกลของสาร แมเหล็กและไฟฟา

ความรอนและแกส  ของแข็งและของไหล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู การออม, รายรับ-รายจาย, ความสัมพันธของมนุษย

กับสิ่งแวดลอม, หนาที่พลเมือง, บทบาทหนาท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน, ความสําคัญของศาสนา, ศาสนสถานและการปฏิบัติตน, กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิต

ประจําวันของครอบครัวและชุมชน, เศรษฐกิจระหวางประเทศ, สังคมไทย เปนตน

3. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม

สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอที่ 2.2 ระดมทรัพยากร สนับสนุนใหมีสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธขอที่ 4.1 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะดานการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการคนควาและสืบหาขอมูลอยางตอเน่ือง  กลยุทธขอที่ 4.2 พัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความใฝรู และแกปญหาไดอยางเหมาะสม

 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมผูเรียนสรางผลงานหรือนวัตกรรม คือ

20.6 กิจกรรมเสริมทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

20.9 กิจกรรมเสริมทักษะดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน กลุมสาระภาษาไทย

20.11 กิจกรรมสงเสริมทักษะดานอาชีพและเทคโนโลยี

20.14 กิจกรรมเสริมทักษะดานศิลปะและสุนทรียภาพ

25. โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

26.9 กิจกรรมสะเต็มศึกษา

26.11 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

26.13 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

26.16 กิจกรรมศิลปะนิทรรศ

26.17 กิจกรรมสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

26.23 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอก

26.25 กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอรบูรณาการสะเต็มศึกษา

26.26  กิจกรรมอบรมการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

30.6   กิจกรรมชุมนุมนักเรียน
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       ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการสรางผลงาน นวัตกรรม โครงงาน ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ คือ  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย รางกายของเรา พยัญชนะไทย ฉันคือสระ บอกความหมายของคํา สัญลักษณตางๆ เขียนเรื่องจากภาพ นิราศภูเขาทอง บทพากยรามเกียรติ์ ตอน

นางลอย และตอน เอราวัณ  คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  การพูดในโอกาสตางๆ/การพูดในโอกาสตางๆการแสดงทรรศนะจากการฟง การเขียนบันทึก และการ

เลือกสื่อการเรียนรู  หลักการสรางคํา บทความเรื่องประโยชนของไขไก/กาพยพระไชยสุริยา โครงงานภาษาไทยทําสมุดนิทานพรอมเลานิทาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รูปเรขาคณิต การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรีโดยใชแบบของรูป แบบรูปซํ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ การ

ออกแบบโดยการสรางแบบรูปซํ้าท่ีเกี่ยวกับรูปราง ขนาด หรือสี ตามจินตนาการ รูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรี การเขียนรูปหลายเหลี่ยม แบบรูปซํ้าของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืน ๆ การวัดขนาดของมุมและการจําแนกชนิดของมุม เสนต้ังฉากและสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก การสรางเสนขนาน ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูป

สี่เหลี่ยม และโครงงานคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเคลื่อนที่ของเสียง ทองฟาในเวลากลางงวัน ทองฟาในเวลากลางคืน แบบจําลองระบบสุริยะ เครื่องดนตรีจากวัสดุ

เหลือใช แบบจําลองรูปรางของกลุมดาวฤกษ การเกิดอุปราคา โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว ระบบหายใจ ระบบขับถาย แรงเสียดทาน ปโตรเลียม โมเมนตของ

แรง ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสราง DNA การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย เสียง คลื่น เชื้อเพลิงในชีวิตประจําวัน กรด-เบส วงจรไฟฟา ความรอน

สารชีวโมเลกุล และการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผลงานออกแบบเทคโนโลยี การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ

ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจากอัลกอริทึม โครงงานคอมพิวเตอรกราฟฟก หลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กระดาษแปลงราง พื้นฐานการพับกระดาษ กระบวนการทํางานประดิษฐวัสดุเหลือใช การประดิษฐของใชของตกแตง

จากวัสดุในโรงเรียนหรือทองถิ่น การประดิษฐจากวัสดุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ  โครงงานอาชีพ งานชาง

กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สัญลักษณของชาติไทย แหลงวัฒนธรรมในชุมชน ที่ตั้งและแผนผัง ลูกโลก กฎหมายในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปญญาไทย อารยธรรมของโลกยุคโบราณ   การสรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรไทย  สภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปยุโรป  ศาสนาเปรียบ

เทียบ พุทธ  อิสลาม  พราหมณ-ฮินดู  คริสต 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วัสดุและอุปกรณงานศิลป ทดลองสีสัน ตัด ฉีก ปะติด งานปนและสื่อผสม  สรางสรรคงานเคลื่อนไหว ปนตามจินตนาการ องคประกอบศิลป

รูปแบบงานทัศนศิลป เทคนิคการสรางงานศิลปะ การสรางสรรคงานศิลปะ ภาพพิมพ ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รางการของเรา ครอบครัวของเรา ฉันเปนใคร สุขภาพของเรา อวัยวะภายใน ภัยรายทําลายชีวิต ธงโภชนาการ มหันตภัยจาก

สารเสพติดสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ Hello Classroom My Friends My Toys My face  My clothes On the farm What do you want to be? เรื่อง

Occupation   How is it cooked เรื่อง talk about Different food  Advertisements  เปนตน

4.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

       สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอท่ี 4.1 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะดานการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการคนควาและสืบหาขอมูลอยางตอเนื่อง

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของผูเรียน คือ

20.11 กิจกรรมเสริมทักษะดานอาชีพและเทคโนโลยี

25 โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

26.23 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอก

26.25 กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอรบูรณาการสะเต็มศึกษา

26.26 กิจกรรมอบรมการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ คือ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร) หนวยการเรียนรู คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน, ซอฟแวรและการเลือกใช, การสื่อสารขอมูลและเครือ

ขายคอมฯ, ขอมูลและสารสนเทศ, ขั้นตอนการแกปญหาเบื้องตน, การถายทอดความคิดเพื่อแกปญหา, การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต, การวางเคาโครงนําเสนอขอมูล

และการเก็บรักษาขอมูล, การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร, อาชญากรรมคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูหลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร การนําเสนอโครงงาน

คอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู การเผยแพรผลงานทางคอมพิวเตอร  หนวยการเรียนรู ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร เปนตน

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอที่ 4.3 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เสริมทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คํานวณ

เพ่ือสงเสริมความกาวหนาดานวิชาการอยางตอเน่ือง

       มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานการทดสอบระดับชาติ  คือ

20.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประถมศึกษา)

20.1 กิจกรรมเตรียมสอบวัดความรูระดับชาติ

21.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนหองเรียนตนแบบสูความเปนเลิศ
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26.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

26.2 กิจกรรมติว O-NET

26.3 กิจกรรมติว I-NET

26.4 กิจกรรมติวเขมเขามหาวิทยาลัย

6. ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

       สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอท่ี 5.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการปรับตัวอยูในสังคมได

อยางมีความสุข

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานของผูเรียน  คือ

20.11 กิจกรรมเสริมทักษะดานอาชีพและเทคโนโลยี

23.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

25.  โครงการวันวิชาการบูรณาการแหงการเรียนรู

26.14 กิจกรรมมัคคุเทศกนอยเรียนรูแหลงทางประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น

26.17 กิจกรรมโครงงานสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

26.24 กิจกรรมฝกประสบการณ

32.11 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

34. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

        ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน ในกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพ หนวยการเรียนรู เรียนรูงานบาน, การทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว, งานเกษตร, สถานที่สะอาด, เสื้อผาและของใชของฉัน, รูจักเครื่อง

มือเกษตร, เรียนรูกระบวนการทํางาน, การดูแลรักษาบาน, อาหารกับการดํารงชีวิต, การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น, โลกของอาชีพ, หลักการทํางานเพื่อ

การดํารงชีวิต, การจัดการในบาน, อาหารและโภชนาการ การเพาะปลูกพืช, ระบบเทคโนโลยี, การสรางสิ่งของเครื่องใชตามกระบวนการเทคโนโลยี, การจัดและตกแตง

บานและบริเวณบาน, เคร่ืองด่ืมและการบริการ, งานชางในบาน, การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต, ผาและการตัดเย็บ, อาหารประเภทสํารับ, งานชางในบาน, การประดิษฐ

บรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ, งานประดิษฐเอกลักษณไทย, งานชาง, การจัดการผลผลิตทางการเกษตร เปนตน

 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 8 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 5.2 ปลูกฝงผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด

          สถานศึกษากําหนดคุณลักษณท่ีพึงประสงคไวในเรื่อง 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  2. ซื่อสัตย สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝเรียนรู 5.อยูอยางพอเพียง 6.มุงมั่นในการทํางาน

7. รักความเปนไทยและ 8.มีจิตสาธารณะ

   มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีกําหนดไว คือ

9.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

20.16 กิจกรรมฮาลาเกาะฮอัลกุรอานเเละคอตัมอัลกุรอาน

20.17  กิจกรรมเสริมทักษะดานอิสลามศึกษา

23.โครงการสงเสริมธรรม จริยธรรม

24.3 กิจกรรมประถมนิเทศและปจฉิมนิเทศผูเรียน

32.โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

33.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

        ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู รักวัฒนธรรมไทย, หลักธรรมของศาสนา, หลักธรรมนําความสุข, เรียนรูสิ่งที่ดี,ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน,การศึกษา

ประวัติศาสตรของทองถิ่น,บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนที่มีตอสังคม,ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร,สัญลักษณของชาติไทย,ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีนารู เปนตน

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
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สถานศึกษากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมเรื่องความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยในกลยุทธขอที่ 5.4 สรางจิตรสํานึกใหผูเรียนรักวัฒนธรรมและความเปนไทย

เขาใจศาสตรพระราชาและหนาท่ีพลเมือง มีจิตอาสาและความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน กษัตริย เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย คือ

20.12 กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

23.3 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและชาติ

23.5 กิจกรรมจันทรละบาทเพื่อมัสยิดของเรา

26.6 กิจกรรมวันภาษาไทย

30.5 กิจกรรมอนาซีด

30.8 กิจกรรมผูเรียนกุมปง

30.9 กิจกรรมดีเกฮูลู

32.3 กิจกรรมสัปดาหละบาทเพื่อมัสยิดของเรา

32.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ

33.1 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

33.5. กิจกรรมวันครู

       ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

หนวยการเรียนรู นิราศภูเขาทอง, คลองโลกนิติ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู รักวัฒนธรรมไทย เปนตน สงผลใหผูเรียนเกิด

ความตระหนัก และภูมิใจในความเปนไทย   สืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณคาในการใชภาษาไทย ใหความสําคัญในการปฏิบัติศาสน

กิจดวยความศรัทธา เคารพรัก สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

3.  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

สถานศึกษากําหนดการสงเสริมการรวมกันไวในขอที่ 5.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  เพื่อการปรับตัวอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข

    มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกัน คือ

20.10 กิจกรรมคายภาคฤดูรอน

21.2 กิจกรรมคายภาคฤดูรอน

23.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

26.8 กิจกรรมคายคณิตศาสตร

26.12 กิจกรรมคายวิทยาศาสตร

26.22 กิจกรรมคายภาษาอาหรับและมลายู

30.6 กิจกรรมชุมนุมผูเรียน

32.6 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

32.11 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

33.4  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม

        ในดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาไดกําหนดใหผูจัดการเรียนการสอนสงเสริมการอยูรวมกัน ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี เเละกิจกกรมชุมชน  ผู

เรียนสามารถปรับตัวใชชีวิตรวมกันในสังคมและชุมชน บนความแตกตางและหลากหลายของแตละบุคคล มีมนุษยสัมพันธที่ดี และไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมรวมกัน

อยางหลากหลาย ทําใหเกิดผลงานสรางสรรคจากกิจกรรมตางๆ ผานกระบวนการกลุม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนการเรียนรู และการลงมือฝกปฏิบัติ

4.  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

สถานศึกษากําหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพวะทางรางกาย ไวในกลยุทธขอท่ี 5.1 สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ผานการออกกําลังกายและการเลนกีฬาอยางตอน

เน่ือง กลยุทธขอที่ 5.7 สงเสริมผูเรียนดานสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ ควบคูกับการเสริมสรางผูสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนหางไกลจากยาเสพติดและสื่อมอมเมา มี

โครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริม คือ

20.14 กิจกรรมเสริมทักษะดานศิลปะและสุนทรียภาพ

20.15. กิจกรรมเสริมทักษะดานกีฬานันทนาการ

22.  โครงการสงเสริมสุขภาพ

26.15 กิจกรรมเสริมทักษะดานกีฬานันทนาการ
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29.  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

30.  โครงการสงเสริมสุขสภาวะ และสุนทรียภาพ

31.  โครงการส.อ.ว. รั้วสีขาว

        สถานศึกษากําหนดนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมผูเรียนดานลักษณะจิตสังคม ไวในกลยุทธขอที่ 5.4 สรางจิตรสํานึกใหผูเรียนรักวัฒนธรรมและความเปนไทย เขาใจ

ศาสตรพระราชาและหนาท่ีพลเมือง มีจิตอาสาและความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน กษัตริย เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลยุทธที่ 5.5 สรางความ

ตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คือ

12.  โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

23.4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

23.6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

32.11 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

       จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย สงผลใหผูเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ของตนเองใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

สมบูรณ มีน้ําหนัก-สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีสุขภาพจิตและสุขอนามัยที่ดี ไดรับการสงเสริมใหรวมกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ ทําใหรางกายแข็งแรง มีความราเริงแจมใส มีความพรอมในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผูเรียนมีความรูดาน

โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย รูจักโทษและอยูหางไกลจากยาเสพติด
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

       1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน                                                                                                                     

                                                     

          สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2561-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําป

สอดคลองกับความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน

         สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพแบบมุงผลลัพธ ซึ่งมีการวิเคราะหความตองการที่จะใหสถานศึกษาเกิดความกาวหนาอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการ

กําหนดนโยบายหลักไวในพันธกิจ ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  และมีการกําหนดนโยบายระดับปฏิบัติการไว

ในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม  การนํานโยบายสูการพัฒนา ตาม

โครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือในการนําไปสูผลลัพธที่ตองการอยางตอเนื่องทุกป

         สถานศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการลําดับที่ 37 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ซึ่งผล

จากการระดมความคิดและการใชหลักการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก ทําใหสถานศึกษากําหนดความตองการเพื่อการพัฒนาหรือผลลัพธที่มุงหวัง ระบุไวในวิสัยทัศนที่

วา   “ภายในปการศึกษา 2561-2564 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปนสถานศึกษาคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามอยางเครงครัด มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข”
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        2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                     

          สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 1 พัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธขอที่1.1จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํานโยบายสูการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อไปสูการบรรลุตามวิสัย

ทัศนทุกปและกลยุทธ ขอท่ี1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหทันสมัย และนํานโยบายสูการปฏิบัติดวย โครงการลําดับที่ 7 โครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ โครงการลําดับท่ี 8 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและโครงการลําดับ

ท่ี 37  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามุงเนนพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถตามศักยภาพ โดยมีโครงสรางการบริหารและภาระงานที่ชัดเจน นําไป

สูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา  ซึ่งการบริหารอัตรากําลังในแตละสวน จะคํานึง

ถึงความเหมาะสมของบริบทงาน กําหนดบทบาท หนาท่ีใหตรงกับงาน เนนการทํางานเปนทีม มีเปาหมายในการพัฒนาองคกร โครงสรางการบริหาร แบงออกเปน  5 งาน

บริหาร ประกอบดวย งานบริหารธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน และงานบริหารวิชาการ โดยแตละงานบริหารมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีชัดเจน มีการประชุมวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรตระหนักในบทบาทหนาที่ และมุงปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ มีการสะทอนผลการ

ดําเนินงานของแตละงานบริหาร เพื่อนําไปสูการปรับแนวทางและการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ                                

         สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของ  มีการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 3 พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสูองคกรมาตรฐาน สากลและมีการกําหนดนโยบายระดับปฏิบัติการไวใน กลยุทธ ขอที่ 2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการมี

สวนรวม และนโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับท่ี 2. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในดานการ

วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดทําเครื่องมือเพื่อการประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบรายงานการประเมิน

ตนเอง  รวมท้ังมีเคร่ืองมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพท่ีชัดเจน โดยสถานศึกษาเนนใหครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สามารถสะทอนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใชในการวิเคราะห ถอดบทเรียนไปสูการวางแผน ทบทวนแผน นําไปสูการพัฒนาที่เปนจุดเดน จุดควร

พัฒนาไดอยางสอดคลอง ตรงตามสภาพจริงสรางความเชื่อมั่นกับทุกฝาย นําไปสูวัฒนธรรมองคกรในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป  

         สถานศึกษามีการสรางโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ  สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจ ขอที่ 2 ประสานความรวมมือ และ

สรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ และมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธ ขอที่ 1.4 ประสานความรวมมือและ

สรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งจากนโยบายนี้นําไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา   สถาน

ศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับท่ี 1 โครงการความรวมมือทางวิชาการในประเทศและระหวางประเทศ  โครงการลําดับที่ 6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางสถานศึกษาและชุมชน      สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งเกิดบรรยากาศแหงการมีสวน

รวมเพ่ือจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ สรางความมั่นใจใหกับผูเก่ียวของไดเปนอยางดี                                         

        3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย   

            สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาไวใน   พันธกิจ ขอท่ี 6 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธ ขอท่ี 3.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิชาการศาสนาอิสลาม วิชา

สามัญ และวิชาชีพ รวมท้ังสงเสริมบทบาทคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน และดําเนินการอยางเปนระบบ

                                        

             สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และนําไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา

              สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น โดยมีการประชุมผูที่เกี่ยวของในการเตรียมขอมูล

จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และดําเนินการตามเวลาท่ีกําหนด การวิเคราะห SWOT วิเคราะหความตองการ ความจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม  และทองถิ่น และ

นําผลมาวิเคราะห วางแผน การปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการงานบริหารวิชาการรวมกับกลุมสาระ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ

             สถานศึกษามีคณะกรรมการในการรวมกันวางแผนงานนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินการใชหลักสูตร จากการสังเกตชั้นเรียนโดยการนิเทศ และแนะนํา

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียน คิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติ เรียนรูจากแหลงเรียนรู และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   และการกําหนดใหครูผูสอนทุก

กลุมสาระจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

             สถานศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวย โครงการลําดับท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งโครงการและกิจกรรมอื่นๆอยางหลากหลาย ที่ระบุไว

ในประเด็นการประเมินมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.1 – 1.2

             สถานศึกษามีการสงเสริมที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดใน

อนาคต    

         4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                                                                                                           
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              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 5 สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีจรรยาบรรณ สอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพและมีนโย

บายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธขอที่ 3.4 เสริมประสบการณบุคลากรของสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการสัมมนา ศึกษาดูงาน

อยางตอเน่ือง และกลยุทธขอท่ี 3.5 จัดระบบสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลากรอยางเหมาะสม สูการปฏิบัติดวย โครงการลําดับที่ 4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการลําดับที่ 5 โครงการสรางขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจากนโยบายนี้นําไป

สูการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา           

          5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ                                                                                       

                                                 

              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจ ขอที่ 4 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา แหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูและมีนโยบาย

ระดับปฏิบัติการ  ระบุไวในกลยุทธ ขอที่ 2.3 พัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูสู

การปฏิบัติดวยโครงการลําดับท่ี 8 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการลําดับที่ 10 โครงการปรับปรุงพัฒนาหอง

ปฏิบัติการ และส่ือการเรียนรู โครงการลําดับท่ี 13 โครงการจัดสภาพแวดลอม อาคาร และการบริการที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูซึ่งจากนโยบายนี้นําไปสูการพัฒนาอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง ในทุกปการศึกษา                                  

           6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู                                                                                     

                                                 

              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจ ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  และมีนโย

บายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํา

นโยบายสูการพัฒนา ตามโครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป และกลยุทธขอที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหทันสมัย มีโครงสรางการบริหารและภาระงานที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากนโยบายนี้นําไปสูการ

พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา

            สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทสเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบขอมูลและ

สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ มีการจัดเก็บขอมูลในดานสถานศึกษา ดานผูบริหาร ดานบุคลากร และผูเรียน มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ

อยางระบบ ทันสมัย ทันตอการใชงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง  การจัดทําขอมูลจะใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดทําและสงตอขอมูล นํามารวบรวมใหเปนสารสนเทศ

ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีแหลงเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยใชระบบเครือขาย TOT 3BB เพื่อใหสามารถเรียกใชไดอยางทวงที และมีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และมีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน โปรแกรม MIS นําขอมูลสารสนเทศมาใชเปนหลักฐานและ

ขอมูลในการตัดสินในการบริหารจัดการของผูบริหาร มีการนําขอมูลสารสนเทศมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป  และการนําขอมูลสารสนเทศ

มาใชในการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากปการศึกษาที่ผานมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นในปการศึกษา

ตอไป

           สถานศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวย โครงการลําดับท่ี 7 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ โครงการลําดับที่ 8 โครงการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและโครงการลําดับท่ี 37  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร เขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงาน พัฒนาไปตามนโยบายที่เปนทิศทางเดียวกัน สรางผลงานใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากผู

เก่ียวของ
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 138

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 91.80 123 89.13 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 135

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 138

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 77

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 134

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 133

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 91.33 115 83.33 ดีเลิศ

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 131

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 77

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 136

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.66 138 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 138

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 138

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 94.60 132 95.65 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 138

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 138

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 116

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 135

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 94.50 136 98.55 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 134

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 138

สรุปผลการประเมิน 93.33 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

       สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 6 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ  กลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนาหมวดกลุมสาระการเรียนรู และคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและ

ประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ กลยุทธขอที่ 3.4 เสริมประสบการณบุคลากรของสถานศึกษาให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง มีโครงการหรือกิจกรรม ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได คือ

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      

10.5 กิจกรรมการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   

11.2 กิจกรรมควบคุมคุณภาพดวยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

20.6 กิจกรรมเสริมทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสื่อสารภาอังกฤษ 

20.9 กิจกรรมเสริมทักษาะดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

23.3 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและชาติ

23.4 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   

23.6 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน     

26.6 กิจกรรมวันภาษาไทย   

26.13 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

      สถานศึกษามีวิธีการพัฒนาและสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต  ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  โดยมี

นโยบายใหครูเขารวมรับการอบรมพัฒนาความรูดานการออกแบบการเรียนรูในดานนี้ท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งเชิญวิทยากรมาอบรมในสถานศึกษา

เพ่ือนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได  เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนครูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผู

เรียนในศตวรรษท่ี 21

       ครูไดมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงกับการกําหนดเน้ือหาสาระในการเรียนรู ตลอดจนวัตถุประสงคสําคัญที่จะนําไปสู

การพัฒนาผูเรียน ครูมีการวิเคราะหขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดกลุมผูเรียนตามความรู ความสามารถ และเพื่อออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

มีการออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ

       ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหมีกระบวนการสืบคนและทํางานกลุม ผูเรียนเปนผูนําเสนอผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมและสถานการณ

ใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค ฝกใหผูเรียนคิด ทํา และปรับปรุงตนเอง ผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม รวมทั้งในการจัดการเรียนการสอน ครูได

สอดแทรกการฝกฝนกิริยามารยาทและระเบียบวินัยตามวิถีไทย เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูพรอมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร

      เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูผานการคิด แหลงเรียนรู การสรุปองคความรู กลาวคือ สถานศึกษามีการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหผูเรียนไดใชประโยชนในการ

ศึกษา ฝกฝนกระบวนการคิดจากแหลงเรียนรู ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหลงมือปฏิบัติจริง  ในสวนของการศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน สถานศึกษาไดจัดกิจกรรม
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ทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งในระหวางการไปทัศนศึกษา ครูมอบหมายใหผูเรียนรวบรวมขอมูล จดบันทึก จัดทําเปนใบงานสรุปความรู  จัดทํา

รายงาน และจัดบอรดความรู เพ่ือเปนการถายทอดความรูสูเพื่อนผูเรียน

       กิจกรรมของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูจัดขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหถึงความสามารถ ความถนัดของตนเอง และลงมือปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆที่จัด

ข้ึน  เปนกิจกรรมท่ีเปนกระบวนสอนที่นอกเหนือจากหองเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  เชน  การนําเสนอผลงาน  โครงงาน  และ

การแสดงนิทรรศการ  ผูเรียนไดมีสวนรวมในการทดลองและตอบคําถามตามหัวขอที่ครูกําหนด  มีการจัดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูป

ธรรม  กลาวคือ ครูมีการจัดทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาท่ีพบระหวางการจัดการเรียนการสอน และนําปญหาดังกลาวมาคนควาหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยครูผูสอน

ทุกคนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนทุกปการศึกษาและทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลจากการวิจัยมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน แกไขปญหาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

        สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 4 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู  กลยุทธขอที่ 2.3  พัฒนาแหลง

เรียนรู  อาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสวยงาม  รมรื่น  และมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู กลยุทธขอที่ 3.7 รวมมือกับปราชญชาวบานเพื่อสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น และกลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจ

ในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ

 มีโครงการหรือกิจกรรม ที่สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ท่ีเอื้อตอการเรียนรู คือ

   4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          

   5. โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู

   10. โครงการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนรู

   3.3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสาระทองถิ่น

   6.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน

   20.5 กิจกรรมการเรียนรูตามแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

   21.3 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ การเรียนรูนอกหองเรียน

   21.5 กิจกรรมหองสมุดของหนู

   21.7 กิจกรรมสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

   26.14 กิจกรรมมัคคุเทศกนอยเรียนรูแหลงทางประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น     

        สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองนวัตกรรม หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด สวน

สมุนไพรและจัดบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทั้งผูเรียนสามารถหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนสามารถลงมือปฏิบัติจริง 

จนสามารนําไปใชในชีวิตประจําวันได          

        สถานศึกษายังมีการสนับสนุนใหครูมีศักยภาพดานสื่อ เทคโนโลยี  สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการจัดการเรียนรู และมีการสรางสื่อการเรียนรู

ใหมๆ โดยมีการอบรมครูจากหนวยงานภายในและภายนอกเก่ียวกับการสรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู เพื่อใหครูมีความชํานาญ และเชี่ยวชาญในการใชสื่อประกอบ

กับการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและครูผูสอนมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับผูเรียน

        สถานศึกษาสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอก กลาวคือ สถานศึกษามีการกําหนดหลักสูตรสาระทองถิ่นและนํามาใชใน

การจัดการเรียนการสอน โดยผูบริหารและคณะครูประชุมรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกันศึกษาองคความรูที่มีอยูในชุมชนและทองถิ่น และไดนํามากําหนดเปน

หลักสูตรสาระทองถิ่น นํามาใชจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้

สถานศึกษาไดจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในชุมชนตางๆ รอบสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูองคความรูจากชุมชนและทองถิ่น

เชน การทําบูดู ซ่ึงเปนสินคาโอทอปในชุมชน รวมท้ังมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในสถานที่สําคัญในชุมชน  ครูมีการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น  กลาวคือ สถานศึกษาไดมอบหมายใหครูจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในการเรียนการสอน และใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในคาบกิจกรรมชุมนุม และคาบลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู โดยใหจัดทํากิจกรรม เชน ขนมโบราณ ผาบาติก ปนจักสีลัต เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามโครงการของสถาน

ศึกษาที่ไดวางไว เชน กิจกรรมขนมอาซูรอ กิจกรรมดีเกฮูลู เปนตน

       สถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี กลาวคือ สถานศึกษาไดจัดใหมีสื่อเทคโนโลยี หองคอมพิวเตอร ทีวีดิจิตอล และสื่ออิเล็ก

ทรอนิคส และระบบการเรียนการสอนออนไลน SIW Virtual classroom เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบการสอน เชน หองคอมพิวเตอร ใชจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร และวิชาอื่นๆ หองวิทยาศาสตรที่มีทีวีดิจิตอล ใหครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนผานส่ือเทคโนโลยี รวมท้ังครูผูสอนแตละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีมาบูรณาการแตละรายวิชา เชน ใหผูเรียนคนหาขอมูลใน

อินเตอรเน็ต ใหผูเรียนศึกษาจากภาพยนตรสารคดี เปนตน

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
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      สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 6 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ  กลยุทธขอท่ี 3.2 จัดอบรมหัวหนาหมวดกลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและ

ประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

คือ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          

5. โครงการจัดสภาพแวดลอมอาคาร และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู

       ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเนนการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ครูรูจักผูเรียนรายบุคคล  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค มีวินัยในตนเองและเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีดี โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด คํานึงถึงความตองการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของผูเรียน

สรางแรงจูงใจและเปดโลกทัศนของผูเรียน สงเสริมใหเกิดความยุติธรรม เทาเทียมกัน และไมเลือกปฏิบัติ สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข     

        สถานศึกษาจัดการอบรม เพื่อใหครูผูสอนนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ตองการเรียนรูในลักษณะกลุม

หรือศึกษาดวยตนเอง มีการจัดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ ที่เอื้อตอการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนรวมกันจัดชั้นเรียนใหสวยงามและมี

บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู โดยจัดแสดงผลงานผูเรียน จัดมุมหนังสือในหองเรียน จัดบอรดความรู จัดปายนิเทศความรูทางวิชาการที่สอดคลองกับเนื้อหาในชวงชั้น

จัดเตรียมอุปกรณ สถานที่ ประดิษฐช้ินงานเพ่ือตกแตงตามเทศกาล ออกแบบการจัดขบวนและตกแตงเวทีในงานกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งชวยออกแบบและ

จัดทําสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ภายในสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศท่ีดี โดยเนนการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ วิชาการ และการบริหาร

จัดการ มีการจัดโครงสรางของสมาชิกและหนาท่ีของสมาชิกในหองเรียน เพื่อรวมกันดูแลใหสถานศึกษามีความนาอยู นาเรียน ใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและมี

ความสุขในการเรียนรู

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

         สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในกลยุทธขอที่ 3.2 จัดอบรมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรู

ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ ขอที่ 3.6 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลใหมี

ความเที่ยงตรง สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ เพื่อใชประโยชนจากขอมูลไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น     

 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความเชื่อมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา คือ

       3.4 กิจกรรมการวัดและประเมินผล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

       3.5 กิจกรรมวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            สถานศึกษามีการวางแผนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ   มีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดย

ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทุกกลุมสาระสามารถกําหนดโครงสรางการเก็บคะแนนของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร มี

การใชเครื่องมือตางๆในการวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ครูผูสอนมีการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ นําผลการวิเคราะหมาใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพและสามารถวัดความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน ครูผูสอนมีการจัดทําแบบวางแผนการวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสม

กับผูเรียน  มีการประเมินผลผูเรียนท้ังดานความรูความเขาใจ (Knowledge) เชน การทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  การประเมินแบบฝกหัด ใบงาน ใบกิจกรรม แบบ

ทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัยท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  การถามตอบระหวางเรียน เปนตน  ดานทักษะกระบวนการ (Practice) เชน  การประเมินโดย

การสังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน โดยใชแบบสังเกตแบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู การประเมินผลงาน/โครงงาน ของผู

เรียนรายบุคคลหรือรายกลุม เปนตน  และดานเจตคติ (Attitude) เชน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม จากการดําเนิน

งานการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา รวมกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยใชเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีความ

สามารถในการเรียนรูสําคัญตามหลักสูตร

       สถานศึกษามีการกําหนดเกณฑการตัดสิน มีที่มาของการกําหนดเกณฑถูกตองและเหมาะสม โดยมีคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เปนแนวทาง

ของสถานศึกษาในการตัดสินการประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผล โดยในทุกคร้ังของการสอบครูผูสอนมีการแจงขอบเขตเนื้อหาการสอบตามตัวชี้วัดและตารางสอบใหแกผูเรียนและผูปกครองกอนการสอบทุกครั้ง หาก

พบวาผูเรียนมีผลการประเมินไมผานตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สถานศึกษากําหนดใหมีการจัดซอมเสริมใหกับผูเรียนตามตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมและยก

ระดับคุณภาพของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

       สถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบ การรายงานผลการเรียน เพื่อใหผูเรียนและผูปกครองและชุมชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ  โดยใชแบบ

รายงานผลการเรียน ระหวางภาค ปลายภาค แบบรายงานประจําตัวนักเรียน (ปพ.๖)  นอกจากนี้สถานศึกษาไดจัดใหมีโปรแกรมสารสนเทศเพื่อใหนักเรียนและผูปกครอง

ไดตรวจสอบผลคะแนนระหวางเรียนในทุกวิชาตามตัวช้ีวัดอยางตอเนื่องตลอดภาคเรียนและปการศึกษา  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองอยางนอยภาค

เรียนละหนึ่งคร้ัง เพ่ือใหไดรับทราบพัฒนาการและผลการเรียนของผูเรียนแตละคน โดยในแตละหองเรียนมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสงเสริม

พัฒนาการดานการเรียนของผูเรียนใหดีขึ้น และครูผูสอนสามารถนําผลการประเมินของผูเรียนไปใชเพื่อแกไขขอบกพรองและศักยภาพผูเรียนตอไป
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3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

       สถานศึกษากําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 2 ประสานความรวมมือและสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมี  กลยุทธขอที่

3.2 จัดอบรมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะครูทุกกลุม ใหมีความรู ความเขาใจในดานกระบวนการเรียนรู ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการผลิตสื่อ และการ

วิจัย เพ่ือจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเต็มศักยภาพ  กลยุทธขอที่ 3.4 เสริมประสบการณบุคลากรของสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผานการสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง

 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู คือ

1. โครงการความรวมมือทางวิชาการในประเทศและระหวางประเทศ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาและชุมชน 

       ผูบริหารมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนรู  และสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนาตนเองจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก รวมท้ังเชิญวิทยากรมาอบรมในสถานศึกษา เพื่อนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยใชรูปแบบการสอน

แบบ Active Learning  นําความรูที่ไดรับมา และผลท่ีไดจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหเกิดการปรับปรุง 

พัฒนาการจัดเรียนรู โดยในแตละสัปดาหจะมีการประชุม พบปะของครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ถือเปนเวทีหนึ่งที่ครูผูสอนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลใน

สิ่งท่ีมีปญหาท่ีจะปรับปรุง รวมกันแกไข และสิ่งใหมๆท่ีจะพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนรู

       สถานศึกษาสงเสริมครูผูสอนไดรับการอบรมสะเต็มศึกษาจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อมาขยายผลใหกับครูผูสอนในสถานศึกษาและ

ตนสังกัด  โดยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปนศูนยอบรมสะเต็มศึกษา ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครูผูสอนที่ไดเขารับการอบรมสามารถนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนได คือ เปนการทําโครงงานคอมพิวเตอรบูรณาสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

       สถานศึกษาสงเสริมมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและภายใน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูได ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูโดย

ใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรม  โดยครูผูสอนมีการจัดทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาที่พบระหวางการจัดการเรียนการสอน และนําปญหาดังกลาวมาคนควาหาแนวทาง

แกไข  โดยครูผูสอนทุกคนจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนทุกปการศึกษาและทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลจากการวิจัยมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แกไขปญหาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

Page 96 of 105



2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวม

กิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจําวันอยางดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู

บริหารไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 2.คณะกรรมการสถานศึกาา รูและปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด มีการพิจารณาเห็นชอบ การลงนามในแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา หลักสูตร แผนปฏิบติการประจําป และรายงานการประเมินตนเอง มีการสงเสริม กํากับติดตาม ดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมาย รวมถึงมีผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 3.มีระบบนิเทศภายในตาม

กระบวนการ PDCA อยางเปนระบบ มีการกํากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 4.สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก

ประเทศไดอยางหลากหลาย กอใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางในการพัฒนารูปแบบใหม กระตุนใหเกิดการเรียนรูและสรางบรรยากาศแหงความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่

เก่ียวของในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 5.สถานศึกษามีความตระหนักในดานการตรวจสอบประเมินคุณภาพและใชหลักการบูรณาการจาก

ระบบการตรวจสอบท่ีมี ในการปฏิบัติงานปกติ มาเปนเคร่ืองมือท่ีนําไปสูขอมูลการดําเนินงานในดานตางๆ สงผลดีใหบุคลากรไมเกิดภาระงานเพิ่มเติม แตสามารถสราง

ความกาวหนาใหกับสถานศึกษาไดเปนอยางดี 6.มีการบริหารจัดการหองเรียน โรงอาหาร หองนํ้า อาคารเรียนมั่งคงปลอดภัย สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 7.ครูมีบทบาทในการสรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน และบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดาน

ตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรูชัดเจน มีหลักฐานหรือผลงานยืนยันการมีสวนรวมของผูเรียนอยางชัดเจน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูมีบทบาทในการสรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน และบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดใช

กระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียนรูชัดเจน มีหลักฐานหรือผลงานยืนยันการมีสวนรวมของผูเรียนอยางชัดเจน 2.สถานศึกษามีระบบการวางแผนที่ชัดเจน มีนโยบายและ

กระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน รวมทั้งเนนหลักการมีสวนรวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบ

หมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี 3.ครูมีทักษะในการออกแบบการประเมินพัฒนาการเด็ก มีทักษะการถอดบทเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการจัดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล รวมทั้งครูมีการสงเสริมใหผูเรียนมีขอมูลยอนกลับนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

ได

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การทํางานอยางสรางสรรค มีผลงานที่ไดจากการสืบคน สรุป

ผลสังเคราะหเปนองคความรู 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษามีการจัดระบบนโยบายในรูปของโมเดลแผนพัฒนาคุณภาพท่ีบงช้ีนโยบายและเชื่อมโยงกับโครงการและกิจกรรม รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ซ่ึงเปนเปาหมายที่คาดหวังไวต้ังแตระดับโครงการ ระดับกลยุทธและระดับ พันธกิจ ซึ่งทําใหสามารถตรวจสอบ ประเมินความสําเร็จไดอยางเปนระบบ เทียบเทาแผน

พัฒนาคุณภาพระดับสากล 2. สถานศึกษามีระบบการวางแผนที่ชัดเจน มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน รวมทั้ง

เนนหลักการมีสวนรวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี

3. สถานศึกษามีระบบการวางแผนที่ชัดเจน มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาท่ีครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาดานวิชาการ อยางครบถวน รวมทั้งเนนหลักการมี

สวนรวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี 4. สถาน

ศึกษามีระบบการวางแผนท่ีชัดเจน มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน รวมทั้งเนนหลักการมีสวน

รวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี 5. สถานศึกษามี

ระบบการวางแผนที่ชัดเจน มีนโยบายและกระบวนการจัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูที่ครอบคลุม 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

การวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุม

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีวิธีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ถูกตองและนําสูการปฏิบัติได 2. ครูไดรับการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 3. ครูผูสอนสามารถอธิบายวิธีการ

บริหารชั้นเรียนเชิงบวกไดชัดเจน 4. สถานศึกษามีนโยบายท่ีชัดเจนในการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล ครูนําผลการทดสอบผูเรียนมาใชวิเคราะหเพื่อ
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วางแผนในการสอนซอมเสริมผูเรียนอยางตอเนื่อง 5. สถานศึกษามีวิธีการสงเสริมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาอยางชัดเจน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาที่เกิดจากการอาน 2.การพัฒนาปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการปองกันตนเองในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร การเวนระยะหาง การสวมหนากากอนามัย เปนตน 3.การใชคําพูดขอบคุณ ขอโทษ และการใชวาจา

สุภาพเหมาะสมกับวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 2.จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สงเสริมและฝกอบรมใหครูสวนใหญสามารถออกแบบการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษอยางมีคุณภาพ

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสงเสริมทักษะการคิดคํานวณใหสูงกวาเปา

หมายที่สถานศึกษากําหนด 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา สามารถเชื่อมโยงองคความรู ประสบการณในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. พัฒนาแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สงผลใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 2. สงเสริมการดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC)ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. สงเสริมและฝกอบรมใหครูสวนใหญสามารถออกแบบการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษอยางมีคุณภาพ 3. สงเสริมบูรณาการการ

จัดการเรียนรูดวยภูมิปญญาทองในหลายวิชาสาระวิชา 4. สงเสริมใหมีการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบและการนําผลประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย 

       สงเสริมการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกสถานศึกษา โดยมุงหวังใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อใหเด็กมี

ประสบการณและนําสิ่งท่ีดีจากภายนอกมาพัฒนาตนเองตอไป

       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตในหองเรียนปฐมวัย เพื่อใหครูไดใชในการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุด

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                              

                                                                                      

        สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถวิเคราะหโจทยปญหา มีทักษะการหาคําตอบท่ีหลากหลาย สรางความตระหนักใหผูเรียนรับรูถึงผลกระทบที่เกิดกับตนเองและ

สถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนใหความสําคัญกับการเตรียมตัวสอบมากขึ้น นําผลการทดสอบระดับสถานศึกษา เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ เพื่อใหสามารถยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูไดดีมากขึ้นตอไป 

        สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตามตามาตรฐานวิชาชีพ  สงเสริมใหมีชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพครูและผูเกี่ยวของ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางเพ่ือนรู

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การสนับสนุนใหภาครัฐมีนโยบายประเมินวิทยฐานะครูเอกชน เพื่อสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพและนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งความ

ม่ันคงในอาชีพครูโรงเรียนเอกชนอยางเปนรูปธรรม
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2. การสนับสนุนขาวสารความกาวหนาดานวิชาการ และขอสนับสนุนสื่อ นวัตกรรมใหมๆ จากภาครัฐ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองแนวทางการจัดการศึกษาของชาติไดบรรลุผลตามเปาหมายในแตละปการศึกษา   

3. การสนับสนุนการเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ จากภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุดแผูเรียน                                                                 

                                                              

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ตนแบบการบริหารจัดการวิถีโรงเรียนพระราชทาน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2561-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําป

สอดคลองกับความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน

        สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพแบบมุงผลลัพธ ซึ่งมีการวิเคราะหความตองการที่จะใหสถานศึกษาเกิดความกาวหนาอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการ

กําหนดนโยบายหลักไวในพันธกิจ ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  และมีการกําหนดนโยบายระดับปฏิบัติการไว

ในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม  การนํานโยบายสูการพัฒนา ตาม

โครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือในการนําไปสูผลลัพธที่ตองการอยางตอเนื่องทุกป

       สถานศึกษานํานโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการตางๆท้ังหมด  ซึ่งผลจากการระดมความคิดและการใชหลักการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก ทําใหสถานศึกษา

กําหนดความตองการเพ่ือการพัฒนาหรือผลลัพธท่ีมุงหวัง ระบุไวในวิสัยทัศนที่วา “ภายในปการศึกษา 2561-2564 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปนสถานศึกษาคุณภาพ

มุงสูมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม

ยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามอยางเครงครัด มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข”    สถานศึกษามีวิสัยทัศนที่ระบุความมุงหวังที่

ตองการความสําเร็จไวชัดเจน มีการใชหลักการมีสวนรวมเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายไวอยางชัดเจน รวมทั้งมีการเชื่อมตอนโยบายไวอยางเปนชั้นภูมิ จากวิสัยทัศนไปสู

พันธกิจ ไปสูยุทธศาสตรและกลยุทธเช่ือมตอการปฏิบัติกับโครงการและกิจกรรม จากนั้นมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวตามหลักสากล ตั้งแตเชื่อมตอตัวชี้วัดความ

สําเร็จระดับกิจกรรม ไปสูการประเมินความสําเร็จของโครงการ และจากความสําเร็จของโครงการไปสูความสําเร็จของกลยุทธและความสําเร็จของแตละกลยุทธไปสูความ

สําเร็จของพันธกิจ ซึ่งดวยกระบวนการที่กําหนดไว ทําใหสถานศึกษาสามารถประเมินการบรรลุตามวิสัยทัศนในแตละปไดอยางชัดเจน   

         ผลจากการบริหารการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ สงผล ความกาวหนาใหเกิดกับโรงเรียนอยางมากมายและการรักษามาตรฐานของ

โรงเรียนไว จึงเปนจุดมุงหมายที่สําคัญท่ีทุกฝาย ตองมุงมั่น รวมมือกัน เพื่อถึงจุดหมาย ปลายทางของความสําเร็จตอไปและแนวทางหน่ึงที่สามารถยกระดับคุณภาพ การ

ศึกษาของสถานศึกษาได นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องยาวนาน สถานศึกษาตองการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาดวยการ

ต้ังเปาหมายการเปน “สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน” และประสบความสําเร็จจนเปนแบบอยางใหแกสถานศึกษาอื่น ๆ ไดเปนอยางดี

                                                                                                                            

- ตนแบบโรงเรียนประกันคุณภาพ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

             สถานศึกษาการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสูองคกรมาตรฐาน สากลและมีการกําหนดนโยบาย

ระดับปฏิบัติการไวใน กลยุทธ ขอท่ี 2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม และนโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับที่ 2.

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในดานการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดทําเครื่องมือ

เพ่ือการประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบรายงานการประเมินตนเอง  รวมทั้งมีเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน   

 โดยสถานศึกษาเนนใหครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน สามารถสะทอนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือใชในการวิเคราะห ถอดบทเรียนไปสูการวางแผน ทบทวนแผน นําไปสูการพัฒนาท่ีเปนจุดเดน จุดควรพัฒนาไดอยางสอดคลอง ตรงตามสภาพจริงสรางความเชื่อมั่น

กับทุกฝาย นําไปสูวัฒนธรรมองคกรในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีการวางแผนครอบคลุมปจจัยในการพัฒนาทุกดาน

ตามประเด็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพ อีกท้ังมีโครงการและกิจกรรม ซึ่งเปนกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติที่สอดคลอง ทําใหเกิดผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว

มีการวางระบบการประกันคุณภาพที่เนน    การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทําใหเกิดการเรียนรูดานคุณภาพที่ตอเนื่อง สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดอยาง

ตอเน่ือง สถานศึกษามีการจัดระบบนโยบายในรูปของโมเดลแผนพัฒนาคุณภาพท่ีบงชี้นโยบายและเชื่อมโยงกับโครงการและกิจกรรม รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดความ
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สําเร็จ ซึ่งเปนเปาหมายท่ีคาดหวังไวตั้งแตระดับโครงการ ระดับกลยุทธและระดับ   พันธกิจ ซึ่งทําใหสามารถตรวจสอบ ประเมินความสําเร็จไดอยางเปนระบบ เทียบเทา

แผนพัฒนาคุณภาพระดับสากล

- ตนแบบดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

       สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาไวในพันธกิจ ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  และมีนโยบาย

ระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํานโยบายสู

การพัฒนา ตามโครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป และกลยุทธขอที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาใหทันสมัย มีโครงสรางการบริหารและภาระงานที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากนโยบายนี้นําไปสูการพัฒนาอยางเปน

ระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา

        สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ

พ้ืนฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ มีการจัดเก็บขอมูลในดานสถานศึกษา ดานผูบริหาร ดานบุคลากร และผูเรียน มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางระบบ

ทันสมัย ทันตอการใชงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง  การจัดทําขอมูลจะใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดทําและสงตอขอมูล นํามารวบรวมใหเปนสารสนเทศของสถานศึกษา

ซ่ึงสถานศึกษามีแหลงเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยใชระบบเครือขาย TOT 3BB เพื่อใหสามารถเรียกใชไดอยางทวงที และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอ

เน่ือง  และมีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน โปรแกรม MIS นําขอมูลสารสนเทศมาใชเปนหลักฐานและขอมูลในการ

ตัดสินในการบริหารจัดการของผูบริหาร มีการนําขอมูลสารสนเทศมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป  และการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ

พัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากปการศึกษาที่ผานมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นในปการศึกษาตอไป

      สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่มีการวางแผน

ครอบคลุมปจจัยในการพัฒนาทุกดานตามประเด็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพ อีกท้ังมีโครงการและกิจกรรม ซึ่งเปนกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติที่สอดคลอง

ทําใหเกิดผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว สรางความมั่นใจใหผูเก่ียวของทุกฝายไดอยางตอเนื่อง

      สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ การวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน

มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาท่ีครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน รวมท้ังเนนหลักการมีสวนรวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ตาม

ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี

- ตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู ดานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

 สถานศึกษาเปนสถานศึกษาวิชาทหารแหงแรกของสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา  สถานศึกษามีการวิเคราะห พิจารณราจุดเดน จุดควรพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตอง

ปฎิบัติ ผูบริหารและคณะกรรมการศึกษาขอมูลและแนวทางการพัฒนา กิจกรรม   คณะกรรมการมีการวางแผนในการกําหนดการจัดกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมใน

การเขารวมแขงขัน  สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาวิชาทหารอยางเปนระบบ กําหนดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน  มีการเตรียมความพรอม และฝกฝนอยางตอ

เน่ือง มีคณะทํางานท่ีทํางานอยางเปนทีม จนบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

- ตนแบบดานนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบสารสนเทศ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

         สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาไวในพันธกิจ ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  และมีนโยบาย

ระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธ ขอท่ี 1.1 จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป ควบคูกับการติดตาม การนํานโยบายสู

การพัฒนา ตามโครงการและกิจกรรมที่เปนระบบครบวงจร PDCA เพื่อนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนทุกป และกลยุทธขอที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาใหทันสมัย มีโครงสรางการบริหารและภาระงานที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากนโยบายนี้นําไปสูการพัฒนาอยางเปน

ระบบและตอเนื่องในทุกปการศึกษา
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        สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ

พ้ืนฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ มีการจัดเก็บขอมูลในดานสถานศึกษา ดานผูบริหาร ดานบุคลากร และผูเรียน มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางระบบ

ทันสมัย ทันตอการใชงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง  การจัดทําขอมูลจะใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดทําและสงตอขอมูล นํามารวบรวมใหเปนสารสนเทศของสถานศึกษา

ซ่ึงสถานศึกษามีแหลงเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยใชระบบเครือขาย TOT 3BB เพื่อใหสามารถเรียกใชไดอยางทวงที และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอ

เน่ือง  และมีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน โปรแกรม MIS นําขอมูลสารสนเทศมาใชเปนหลักฐานและขอมูลในการ

ตัดสินในการบริหารจัดการของผูบริหาร มีการนําขอมูลสารสนเทศมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป  และการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ

พัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากปการศึกษาที่ผานมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นในปการศึกษาตอไป

      สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่มีการวางแผน

ครอบคลุมปจจัยในการพัฒนาทุกดานตามประเด็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพ อีกท้ังมีโครงการและกิจกรรม ซึ่งเปนกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติที่สอดคลอง

ทําใหเกิดผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว สรางความมั่นใจใหผูเก่ียวของทุกฝายไดอยางตอเนื่อง

      สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ การวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน

มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาท่ีครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยางครบถวน รวมท้ังเนนหลักการมีสวนรวมทําใหทุกฝายมีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ตาม

ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ แนวทางการพัฒนาจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันเปนอยางดี

- ตนแบบโรงเรียนประกันคุณภาพ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

         สถานศึกษาการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสูองคกรมาตรฐาน สากลและมีการกําหนดนโยบาย

ระดับปฏิบัติการไวใน กลยุทธ ขอท่ี 2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม และนโยบายสูการปฏิบัติดวยโครงการลําดับที่ 2.

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในดานการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดทําเครื่องมือ

เพ่ือการประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบรายงานการประเมินตนเอง  รวมทั้งมีเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน   

 โดยสถานศึกษาเนนใหครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน สามารถสะทอนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือใชในการวิเคราะห ถอดบทเรียนไปสูการวางแผน ทบทวนแผน นําไปสูการพัฒนาท่ีเปนจุดเดน จุดควรพัฒนาไดอยางสอดคลอง ตรงตามสภาพจริงสรางความเชื่อมั่น

กับทุกฝาย นําไปสูวัฒนธรรมองคกรในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีการวางแผนครอบคลุมปจจัยในการพัฒนาทุกดาน

ตามประเด็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพ อีกท้ังมีโครงการและกิจกรรม ซึ่งเปนกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติที่สอดคลอง ทําใหเกิดผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว

มีการวางระบบการประกันคุณภาพที่เนน    การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทําใหเกิดการเรียนรูดานคุณภาพที่ตอเนื่อง สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดอยาง

ตอเน่ือง สถานศึกษามีการจัดระบบนโยบายในรูปของโมเดลแผนพัฒนาคุณภาพท่ีบงชี้นโยบายและเชื่อมโยงกับโครงการและกิจกรรม รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดความ

สําเร็จ ซึ่งเปนเปาหมายท่ีคาดหวังไวตั้งแตระดับโครงการ ระดับกลยุทธและระดับ   พันธกิจ ซึ่งทําใหสามารถตรวจสอบ ประเมินความสําเร็จไดอยางเปนระบบ เทียบเทา

แผนพัฒนาคุณภาพระดับสากล
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
 

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สืบเนื่องจากกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
ให ้ม ีระบบการประก ันค ุณภาพภายใน โดยก าหนดมาตร ฐานให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานการศ ึกษา ซ ึ ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามก าหนด 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ลงวันที่ 
๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้ด าเนินการน ามาตรฐานใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มา
วิเคราะห์และปรับปรุงชุดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหม่ให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด ท้ังนี้สถานศึกษาได้จัดชุดมาตรฐานใหม่ เพิ่มประเด็นการประเมิน ระดับประเด็นย่อย ก าหนดค่า
น ้าหนักคะแนนรายประเด็นและรายมาตรฐาน จัดท าแบบบันทึกภาคสนามและก าหนดปฏิทินเพื่อด าเนินการ
ประกันคุณภาพเป็นล าดับต่อไป โดยการด าเนินงานในครั้งนี้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้    ในการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีการลงนามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อ
วันท่ี ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอ
ด าเนินการตามประกาศชุดมาตรฐานใหม่ของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
          (นายอุสมาน   อารง) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ลงวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

           จ านวน ๓ มาตรฐาน และระบบน ้าหนักคะแนน   
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๑.๑ เด็กมีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและ

สมรรถภาพทางกลไกสมวัย 
   ๑.๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองได้สมวัย 
   ๑.๑.๓ เด็กมีความสามารถหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตนบาดเจ็บได้สมวัย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุมตนเองและสามารถ       เข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย 
๑.๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวได้สมวัย 
๑.๒.๓ เด็กมีความช่ืนชม รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้สมวัย 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๓.๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย

และความรับผิดชอบได้สมวัย 
๑.๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้สมวัย 
๑.๓.๓ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รู้รักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยได้สมวัย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๑.๔.๑ เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย 

 ๑.๔.๒ เด็กมีทักษะพื้นฐาน รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานท่ีและส่ิงต่างๆ 
รอบตัวได้สมวัย 

 ๑.๔.๓ เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สมวัย 



 ๑.๔.๔ เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ การกะ
ประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   ๒.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 
   ๒.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

           จ านวน ๓ มาตรฐาน และระบบน ้าหนกัคะแนน 
มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน ค่าน ้าหนัก 

(คะแนน)  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๕๐  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๐  
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๒๐  

รวมค่าน ้าหนักคะแนนทั้ง ๓ มาตรฐาน ๑๐๐  
 
 
 
 



รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และค่าน ้าหนักคะแนนมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ค่าน ้าหนัก 

๕๐ 

ประเด็นที ่ ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้  
๑๐ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๑ เด็กมีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทาง
ร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย 

๔ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยที่ดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองได้
สมวัย  

๓ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๓ เด็กมีความสามารถหลีกเลี ่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตน
บาดเจ็บได้สมวัย 

๓ 

ประเด็นที่ ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ๑๐ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุมตนเองและ
สามารถ       เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย 

๔ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหวได้สมวัย 

๓ 

ประเด็นย่อยท่ี ๑.๒.๓ เด็กมีความช่ืนชม รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้สมวัย ๓ 
 ประเด็นที่ ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม  

๑๐ 

 ประเด็นย่อยท่ี  ๑.๓.๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติ
ตนอย่างมีวินัยและความรับผิดชอบได้สมวัย 

๔ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
สมวัย 

๓ 

ประเด็นย่อยท่ี ๑.๓.๓ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รู้รักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยได้
สมวัย  

๓ 

 ประเด็นที่ ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

๒๐ 

 ประเด็นย่อยท่ี ๑.๔.๑ เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย ๕ 

 ประเด็นย่อยท่ี ๑.๔.๒ เด็กมีทักษะพื้นฐาน รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และ
ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้สมวัย 

๕ 



 ประเด็นที่ ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ )ต่อ( 

๒๐ 

ประเด็นย่อยท่ี ๑.๔.๓ เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
สมวัย 

๕ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๔.๔ เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรู้เรื ่องมิติ
สัมพันธ์ การกะประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย 

๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค่าน ้าหนัก 

๓๐ 

ประเด็นที่ ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

๔ 

ประเด็นที่ ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๓ 
ประเด็นที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ 
ประเด็นที่ ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๓ 
ประเด็นที่ ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๓ 

ประเด็นที่ ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๑๓ 
๒.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ ๓ 
๒.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ ๑๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๒๐ 

ประเด็นที่ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
๖ 

ประเด็นที่ ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๔ 

ประเด็นที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

๔ 

ประเด็นที ่  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๖ 

 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
           จ านวน ๓ มาตรฐาน และระบบน ้าหนักคะแนน   
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑. .๑ ๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน          
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑ การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
   ๒.๒.๓ การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒.๔ การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพ 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

           จ านวน ๓ มาตรฐาน และระบบน ้าหนักคะแนน   
มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน ค่าน ้าหนักคะแนน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๕๐ คะแนน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๐ คะแนน 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๐ คะแนน 

รวมค่าน ้าหนักคะแนนทั้ง ๓ มาตรฐาน ๑๐๐ คะแนน 
 

 
รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และค่าน ้าหนักคะแนนมาตรฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ค่าน ้าหนักคะแนน 

๕๐ 

 ประเด็นที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๐ 

    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ๕ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ 

    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕ 

    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ๔ 

 
 



รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และค่าน ้าหนักคะแนนมาตรฐาน )ต่อ( 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ค่าน ้าหนักคะแนน 

 ประเด็นที่ ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๒๐ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ๕ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๕ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ 
    ประเด็นย่อยท่ี ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ๕ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าน ้าหนักคะแนน 

๓๐ 
ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          ๒ 
ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑๔ 
      ประเด็นย่อยท่ี ๒.๒.๑ การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ๓ 
      ประเด็นย่อยท่ี ๒.๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง ๕ 
      ประเด็นย่อยที ่  ๒.๒ .๓ การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ 

๓ 

      ประเด็นย่อยท่ี ๒.๒.๔ การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ ๓ 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 

ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ 
ประเด็นท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๓ 
ประเด็นท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๓ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ค่าน ้าหนักคะแนน 

๒๐ 
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
๕ 

ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓ 
ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๓ 
ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ 
ประเด็นที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
๔ 

 



ระดับคุณภาพและความหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ความหมาย 
)กรณี ๕( )กรณี ๑๐๐( 

๕ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๔ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ดีเลิศ 
๓ ๗๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ ดี 
๒ ๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ปานกลาง 
๑       ๐ – ๔๙.๙๙   ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน  
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก  
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง กัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน  คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ  มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
          (นายอุสมาน   อารง) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 



เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    ............................................................................ 

ก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่คาดหวังของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

 )ระดับการศึกษาปฐมวัย( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
เด็ก  

๕๐.๐๐ ๔๑.๒๕ ดีเลิศ ๔๔.๐๖ ดีเลิศ ๔๗.๐๔ 
ยอด
เยี่ยม 

๔๘.๖๓ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นที่ ๑.๑ มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  

๑๐.๐๐ ๘.๐๓ ดีเลิศ ๘.๖๘ ดีเลิศ ๙.๒๔ 
ยอด
เยี่ยม 

๙.๕๕ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๑ เด็กมี
น ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรม
อนาม ัย ม ีสมรรถภาพทาง
ร่างกายและสมรรถภาพทาง
กลไกสมวัย 

๔.๐๐ ๓.๓๘ ดีเลิศ ๓.๕๐ ดีเลิศ ๓.๗๐ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๒ เด็กมี
สุขนิสัยที่ดี สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ด ้วยตนเองได้
สมวัย  

๓.๐๐ ๒.๔๐ ดีเลิศ ๒.๖๓ ดีเลิศ ๒.๗๘ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๘๒ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๓ เด็กมี
ความสามารถหล ี ก เ ล ี ่ ย ง
อุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตน
บาดเจ็บได้สมวัย 

๓.๐๐ ๒.๒๕ ดี ๒.๕๕ ดีเลิศ ๒.๗๖ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๓ 
ยอด
เย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา 

 )ระดับการศึกษาปฐมวัย( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

 ประเด็นที่ ๑.๒ มีพัฒนา การ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐.๐๐ ๘.๔๖ ดีเลิศ ๙.๐๕ 
ยอด
เยี่ยม 

๙.๙๑ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๐ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๑ เด็กมี
สุขภาพจิตดี มีความอดทน  
รอคอย ควบคุมตนเองและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย 

๔.๐๐ ๓.๓๔ ดีเลิศ ๓.๖๐ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๙๘ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๐๐ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๒ เด็กมี
สุนทรียภาพ ช่ืนชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหวได้สมวัย 

๓.๐๐ ๒.๖๓ ดีเลิศ ๒.๗๖ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๐๐ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๐๐ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๓ เด็กมี
ความชื ่นชม รู ้จักดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
สมวัย 

๓.๐๐ ๒.๔๙ ดีเลิศ ๒.๖๙ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๓ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๐๐ 
ยอด
เย่ียม 

 ประเด็นที่ ๑.๓ มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

๑๐.๐๐ ๘.๒๖ ดีเลิศ ๘.๙๔ 
ยอด
เยี่ยม 

๙.๔๖ 
ยอด
เยี่ยม 

๙.๘๖ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นย่อยที่  ๑.๓.๑ เด็กมี
ค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
ค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค์  
ปฏ ิบัต ิตนอย ่างม ีว ิน ัยและ
ความรับผิดชอบได้สมวัย 

๔.๐๐ ๓.๒๔ ดีเลิศ ๓.๕๖ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๗๖ 
ยอด
เย่ียม 

๓.๙๖ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย ่อยที ่  ๑.๓ .๒ เด็ก
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
และ ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื ่น
ได้สมวัย 

๓.๐๐ ๒.๔๘ ดีเลิศ ๒.๖๙ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๘๕ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๕ 
ยอด
เย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา 

 )ระดับการศึกษาปฐมวัย( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๓.๓ เด็กเป็น
สมาชิกที ่ดีของสังคม รู ้ร ักษ์
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ได้สมวัย  

๓.๐๐ ๒.๕๔ ดีเลิศ ๒.๖๙ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๘๕ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๕ 
ยอด
เย่ียม 

 ประเด็นที่ ๑.๔ มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 

๒๐.๐๐ ๑๖.๒๓ ดีเลิศ ๑๗.๓๙ ดีเลิศ ๑๘.๔๓ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๙.๒๒ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นย่อยที่ ๑.๔.๑ เด็กมี
ท ั กษะทางภาษาและการ
สื่อสาร  ได้สมวัย 
 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๓๐ ดีเลิศ ๔.๕๕ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๗๐ 
ยอด
เย่ียม 

 ประเด็นย่อยที่ ๑.๔.๒ เด็กมี
ท ักษะพ ื ้นฐาน ร ู ้ เ ร ื ่องราว
เก่ียวกับตนเอง บุคคล สถานที่
และสิ่งต่างๆ รอบตัวได้สมวัย 

๕.๐๐ ๔.๑๐ ดีเลิศ ๔.๓๘ ดีเลิศ ๔.๗๕ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๙๕ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๔.๓ เด็กมี
ความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต 
สามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองได้
สมวัย 
 

๕.๐๐ ๔.๑๓ ดีเลิศ ๔.๓๘ ดีเลิศ ๔.๕๕ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๗๔ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๔.๔ เด็กมี
ท ั กษะการค ิ ด  ท ั กษะการ
แก้ปัญหาและมีความรู้เรื่องมิติ
สัมพันธ์ การกะประมาณและรู้
จ านวนได้สมวัย 
 
 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๓๓ ดีเลิศ ๔.๕๘ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๓ 
ยอด
เย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา 

 )ระดับการศึกษาปฐมวัย( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

๓๐.๐๐ ๒๖.๘๐ ดีเลิศ ๒๘.๒๖ 
ยอด
เยี่ยม 

๒๘.๙๙ 
ยอด
เยี่ยม 

๒๙.๔๗ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที ่  ๒ .๑ มีหลักส ูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ  ทั้ง ๔ 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๔.๐๐ ๓.๕๘ ดีเลิศ ๓.๗๗ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๕ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด ็นท ี ่  ๒ .๒ จ ัดคร ู ให้
เพียงพอกับชั้นเรียน 

๓.๐๐ ๒.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๘๕ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๙๑ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๐๐ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญ   ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๔.๐๐ ๓.๖๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๘๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๘๘ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๖ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๔ จัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

๓.๐๐ ๒.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๗๙ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๘๐ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๕ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๓.๐๐ ๒.๖๗ ดีเลิศ ๒.๘๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๘๘ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๙๔ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๖ มีระบบบริหาร
ค ุณภาพท ี ่ เป ิดโอกาส ให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑๓.๐๐ ๑๑.๕๕ ดีเลิศ ๑๒.๒๓ ดีเลิศ ๑๒.๗๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๒.๘๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการพัฒนาคุณภาพ 

๓.๐๐ ๒.๖๐ ดีเลิศ ๒.๗๓ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๒ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๗ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและประเมินคุณภาพ 

๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดีเลิศ ๙.๕๐ 
ยอด
เย่ียม 

๙.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

๙.๘๕ 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็
ส าคัญ  
 

๒๐.๐๐ ๑๖.๗๓ ดีเลิศ ๑๘.๐๗ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๙.๐๓ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๙.๖๖ 
ยอด
เยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษา 

 )ระดับการศึกษาปฐมวัย( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

  ประเด็นที่  ๓.๑ จัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๖.๐๐ ๔.๘๐ ดีเลิศ ๕.๔๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๕.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๕.๙๐ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓.๒ สร้างโอกาสให้
เด ็กได้ร ับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๔.๐๐ 

 
๓.๒๐ ดีเลิศ 

 
๓.๖๐ ยอด

เยี่ยม 

 
๓.๘๐ ยอด

เยี่ยม 

 
๓.๙๐ ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่  ๓.๓ จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๔.๐๐ ๓.๓๓ ดีเลิศ ๓.๔๗ ดีเลิศ ๓.๗๓ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๓ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่  ๓.๔ ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๖.๐๐ ๕.๔๐ ดีเลิศ ๕.๖๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๕.๘๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๕.๙๓ 
ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา )ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน 

๕๐ ๓๔.๓๕ 
ปาน
กลาง 

๓๙.๕๒ ดี ๔๓.๑๒ ดีเลิศ ๔๕.๓๑ 
ยอด
เยี่ยม 

 ประเด็นที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

๓๐ ๑๙.๑๐ 
ปาน
กลาง 

๒๒.๒๐ ดี ๒๔.๖๐ ดีเลิศ ๒๖.๑๑ ดีเลิศ 

     ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๑ 
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๕ ๓.๕๐ ดี ๔.๒๐ ดีเลิศ ๔.๔๕ ดีเลิศ ๔.๕๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๒ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๕ ๓.๐๐ 
ปาน
กลาง 

๓.๕๐ 
ปาน
กลาง 

๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๔๕ ดีเลิศ 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๓ 
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๕ ๓.๕๐ 
ปาน
กลาง 

๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๓๕ ดีเลิศ ๔.๕๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๔ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๕ ๓.๐๐ 
ปาน
กลาง 

๓.๗๐ ดี ๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๕๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๕ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖ ๓.๕๐ 
ปาน
กลาง 

๓.๙๐ 
ปาน
กลาง 

๔.๕๐ ดี ๔.๕๑ ดี 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๑.๖ 
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๔ ๒.๖๐ 
ปาน
กลาง 

๒.๙๐ 
ปาน
กลาง 

๓.๓๐ ดีเลิศ ๓.๖๕ 
ยอด
เย่ียม 

 ประเด็นที่ ๑.๒  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  

๒๐ ๑๕.๒๕ ดีเลิศ ๑๗.๓๒ ดีเลิศ ๑๘.๕๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๙.๒๐ 
ยอด
เยี่ยม 



 

มาตรฐานการศึกษา )ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

     ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๑ 
การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๔๔ ดีเลิศ ๔.๖๓ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๒ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

๕ ๓.๗๕ ดีเลิศ ๔.๒๕ ดีเลิศ ๔.๖๓ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๓ 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๕ ๓.๗๕ ดีเลิศ ๔.๒๕ ดีเลิศ ๔.๖๓ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๔  
สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม  

๕ ๓.๗๕ ดีเลิศ ๔.๓๘ ดีเลิศ ๔.๖๓ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๐ 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

๓๐.๐๐ ๒๖.๗๒ ดีเลิศ ๒๘.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๒๗.๘๗ 
ยอด
เยี่ยม 

๒๘.๗๐ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          

๒.๐๐ ๑.๘๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๑.๙๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๑.๙๙ 
ยอด
เยี่ยม 

๒.๐๐ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑๔.๐๐ ๑๒.๖๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๒.๗๙ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๓.๐๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๑๓.๔๐ 
ยอด
เยี่ยม 

       ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๑ 
การจัดองค์กรโครงสร้าง
และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ  

๓.๐๐ ๒.๖๗ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๗๙ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๗ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๙ 
ยอด
เย่ียม 

      ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๒ 
การจัดระบบประกัน
คุณภาพเพื่อสร้างความ

๕.๐๐ ๔.๓๓ ดีเลิศ ๔.๕๐ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๓ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๘๕ 
ยอด
เย่ียม 



 

มาตรฐานการศึกษา )ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

เชื่อม่ันกับผู้เก่ียวข้อง 
      ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๓ 
การจัดระบบควบคุม ดูแล
ความปลอดภัยภายในสถาน 
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๐๐ ๒.๖๗ ดีเลิศ ๒.๗๖ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๑ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๕ 
ยอด
เย่ียม 

      ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๔ 
การสร้างโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพ 

๓.๐๐ ๒.๖๗ ดีเลิศ ๒.๗๖ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๑ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๙๗ 
ยอด
เย่ียม 

ประเด็นที่ ๒.๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๐๐ ๓.๕๘ ดีเลิศ ๓.๘๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๕ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๔.๐๐ ๓.๕๒ ดีเลิศ ๓.๖๐ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๒ 
ยอด
เยี่ยม 

๓.๙๖ 
ยอด
เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓.๐๐ ๒.๖๗ 
ยอด

เยี่ยม 
๒.๗๖ 

ยอด

เยี่ยม 
๒.๙๑ 

ยอด

เยี่ยม 
๒.๙๕ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๓.๐๐ ๒.๖๗ 
ยอด

เยี่ยม 
๒.๗๙ 

ยอด

เยี่ยม 
๒.๙๗ 

ยอด

เยี่ยม 
๓.๐๐ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๕ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

๔.๐๐ ๓.๐๖ ดี ๓.๕๒ ดีเลิศ ๓.๗๘ 
ยอด

เยี่ยม 
๓.๘๙ 

ยอด

เยี่ยม 



 

มาตรฐานการศึกษา )ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน( 

คะแนนที่คาดหวัง ระยะ ๔ ปี 

น ้าหนัก
คะแนน 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ  

๒๐.๐๐ ๑๕.๔๙ ดี ๑๗.๔๗ ดีเลิศ ๑๘.๕๖ 
ยอด

เยี่ยม 
๑๙.๑๙ 

ยอด

เยี่ยม 

  ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ ๔.๓๗ ดีเลิศ ๔.๕๙ 
ยอด

เยี่ยม 
๔.๘๖ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
แหล่งเรยีนรู้ที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

๓.๐๐ ๒.๓๐ ดี ๒.๕๘ ดีเลิศ ๒.๗๔ 
ยอด

เยี่ยม 
๒.๘๔ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓.๓ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

๓.๐๐ ๒.๓๐ ดี ๒.๖๐ ดีเลิศ ๒.๗๒ 
ยอด

เยี่ยม 
๒.๘๕ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๕.๐๐ ๓.๘๓ ดี ๔.๔๐ ดีเลิศ ๔.๗๓ 
ยอด

เยี่ยม 
๔.๗๕ 

ยอด

เยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓.๕ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ๓.๐๖ ดี ๓.๕๒ ดีเลิศ ๓.๗๘ 
ยอด

เยี่ยม 
๓.๘๙ 

ยอด

เยี่ยม 

 
 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2564)



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 3/2564 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
************************************ 

ผู้มาประชุม        

1. นายนิเดร์ วาบา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ  

2. นางแวแอเสาะ วาบา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

3. นางนิไฟรูซ นิรีย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

4. ดร.นิเพาซาน วาบา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

5. นางสาวนิฟารีดะห ์ วาบา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. นายนิฟาววัช วาบา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

7. นางสาวฮาปือเสาะ มูเซะ ผู้แทนครู กรรมการ 
8. นายอุสมาน อารง ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น.  

 โดยนายนิเดร์ วาบา ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในท่ีประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีสาระส าคัญ
การพิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2564 ตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคราวท่ีแล้ว 
     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 
 -ไม่มี-  



 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1     รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 
  4.1.1 จ านวนนักเรียนเมื่อส้ินปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 3,597 คน 

จบการศึกษา  1,048  คน 
 อ.3  147 คน 
 ป.6  150 คน 
 ม.3  390 คน 
 ม.6  361 คน 
คงเหลือ จ านวนนักเรียนเมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,549 คน 

  4.1.2  จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 355 คน 

 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   
       มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  จ านวน  345   คน 
 ไม่ได้ศึกษาต่อ    จ านวน    10   คน 

 
4.2  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา  2563 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ก าหนดแผนการรับนักเรียนใหม่ในระดับช้ันอนุบาล 1 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี้ 

 ช้ันอนุบาล 1   จ านวน 155 คน      จ านวน  6 ห้องเรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 161 คน      จ านวน  6 ห้องเรียน  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 465 คน     จ านวน  12 ห้องเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 411 คน      แยกเป็น  10 ห้องเรียน ได้แก ่

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน      6  ห้อง 
แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา         จ านวน      1 ห้อง 
แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา          จ านวน      1 ห้อง 
แผนการเรียนศิลป์ธุรกิจ                    จ านวน      2 ห้อง 

 
 
 

 การรับนักเรียนใหม่ มีนักเรียนเข้าใหม่ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2564  โดยจ าแนกตามระดับช้ัน ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย (ระดับอนุบาล 1-3) จ านวน 242 คน 

ช้ันบริบาล จ านวน      51 คน 
ช้ัน อ. 1  จ านวน    155 คน 
ช้ัน อ.2      จ านวน     29  คน 



ช้ัน  อ.3  จ านวน      7 คน 
 

ช่วงช้ันท่ี 1 (ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3) จ านวน 173 คน 
ช้ัน ป.1   จ านวน  161 คน 
ช้ัน ป.2  จ านวน      2 คน 
ช้ัน ป.3   จ านวน    10 คน 

ช่วงช้ันท่ี 2 (ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) จ านวน 15 คน 
ช้ัน ป.4  จ านวน  12 คน 
ช้ัน ป.5  จ านวน   3 คน 
ช้ัน ป.6  จ านวน  - คน 

ช่วงช้ันท่ี 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) จ านวน 477 คน 
ช้ัน ม.1  จ านวน  465 คน 
ช้ัน ม.2  จ านวน     8 คน 
ช้ัน ม.3    จ านวน     4 คน 

ช่วงช้ันท่ี 4 (ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6) จ านวน 424 คน   
ช้ัน ม.4  จ านวน  411 คน 
ช้ัน ม.5   จ านวน      9 คน 
ช้ัน ม.6  จ านวน      4 คน 
รวมนักเรียนใหม่ท้ังส้ิน  1,331 คน 

 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.3  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันท่ี 14 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2564 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ได้ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนด โรงเรียนสาย
บุรีอิสลามวิทยาจึงก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564 ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านตามความพร้อมของนักเรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ผ่าน
ระบบ SIW Virtual Classroom /ระบบ DLTV (On Demand) และผ่านหนังสือเรียน/ใบความรู้/ใบงาน 
(On Hand) 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 



    4.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเอกสาร
แนบ 2 ซึ่งมีกิจกรรมท่ีไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมตามปฏิทินท่ีได้วางไว้  
 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา   

5.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
เล่ือนก าหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลายอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากการ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จะคล่ีคลาย 
 

5.2   แผนหรือมาตรการ รองรับการเปิดภาคเรียนท่ี 1  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังมี
การตรวจพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการกระจายของโรคเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดใกล้เคียง และเพื่อให้เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี คร้ังที่ 
12/2564 “ไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติในช้ันเรียน (On Site) ทุกกรณี 
จนกว่าจะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง” 

 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จึงก าหนดการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 2 ในรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน โดยผสมผสานการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ต่อเนื่องจากระยะที่ 1  ตามแนว
ปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์  
 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ  
 
5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 

ตามท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
งานตามเอกสารที่แนบ 3 ดังกล่าว เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

 



มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 5.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
            ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 และคณะกรรมการประกันภายในโรงเรียนได้ด าเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปี
การศึกษา 2563 
 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปี
การศึกษา 2563 และให้ด าเนินการส่งต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
     (ไม่มี) 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

                      
  

 

                

(นายอุสมาน  อารง)      (นายนิเดร์  วาบา) 

กรรมการและเลขานุการ     ประธานกรรมการ 

ผู้บันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ที่ 31 / 2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
ท่ี  31  / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 สืบเนื่องจากกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อท่ี ๓ ก าหนดให้ สถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามก าหนด จึงแต่งต้ัง
บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย  
1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายใน 
 1. นายนิเดร์  วาบา  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ 
 2. นางแวแอเสาะ วาบา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นางนิไฟรูซ  นิรีย ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. ดร.นิเพาซาน  วาบา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นางสาวนิฟารีดะห์ วาบา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นางสาวฮาปือเสาะ มูเซะ  ผู้แทนครู  กรรมการ 
 7. นายนิฟาววัช  วาบา  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 8. นายอุสมาน  อารง  ผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
        โดยบทบาทหน้าท่ี คือ ด าเนินการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพกับครูและ
บุคลากร ได้แก่   การอบรมพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ  การก าหนด/พัฒนาเครื่องมือ ขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าและพิจารณารับรองผลจากรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
น าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูล การรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยคุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย                                  

1. นางสาวตัสมัส  เจ๊ะบาซอ  ประธานกรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน 1  
2. นางนิตติยา    หาสุด   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 



3. นางสาวยูเราะห์  บากา   กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
4. นางสาววาลีซะห์  บินมะยูโซ๊ะ  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
5. นางสาวตัสณีม  เจ๊ะดือราแม กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
6. นางสาวพิทย์พากย์  กาดามุง  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
7. นางสาวกีนะ  กากะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
8. นางสาวนูรลีซา ยูโซะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
9. นางสาวรูสมีนี  ลงซอ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.1 
10.นางสาวนุสรีณา  มะและเด็ง  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
11.นางสาวมารีณี สาแม   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
12. นางพารีด๊ะ   หลง  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
13. นางนาอีหม๊ะ  ลาสะมะแม  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
14. นางสาวนาอีมะห์  วาด๊ะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
15. นางสาวนูรีซัน  บูแว   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
16. นางสาวซามีฮะ    บากา   กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน 1.2 
17. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะฮะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3 
18. นางสาวนัสรีน    พุดารอ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3 
19. นางสาวรอกีเยาะ  มาฮะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3 
20. นางสาวอามีเนาะห์  ดือเระ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3 
21. นางสาวนูรมี    ดอฆอ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3  
22. นางสาวฮูสนา    เจ๊ะแม   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3  
23. นางสาวนาดียา  นาวาฮาซัน  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3  
24. นางสาวซาพูเราะ      แฮมา    กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.3 
25. นางอาตีก๊ะ   หะยีดือเระ  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
26. นางสาวอิปติซัน  ลาแมบาตา  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
27. นางสาววนิดา  สาเมาะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
28. นางซีตีซาวานี    แยนา    กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
29. นางมยุรี   เจ๊ะแมเร๊าะ  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
30. นางสาวรอฮานี  โต๊ะเม๊าะ  กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4  
31. นางสาวแอนซุลฮา  อาแซ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
32. นางสาวรอมือล๊ะ   วาแม   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
33. นางสาวรอฮานี สามะ    กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 



34. นางสาวซูซาน  แซเลาะ    กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
35. นางสาวอามีเราะห์   เจ๊ะดะ   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 
36. นายมะอาดิน  เปาะเซง   กรรมการ   ประเด็นมาตรฐาน 1.4 

  

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นายมัสซูกี  ดะกา  ประธานกรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1,1.2   
 2. นางสาวนูรีซัน  นิมะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1,1.2 
 3. นางสาวซูไรญา แฉะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1,1.2 
 4. นางไซนูน  มาฮะ          กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1,1.2 
 5. นางสาวนิไซนับ นิน๊ะ  กรรมการ           ประเด็นมาตรฐาน  1.1,1.2 
 6. นางสูไฮลา  กาเจ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 7. นางสาวรุสดา  มะแซ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 8. นางสาวซัลมา  นิต๊ะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 9. นางสาวยามีหล๊ะ มะตอเห  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 10. นางสาวซูรายดา สาแม  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 11. นายฮัสสัน  อาแว  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 12. นายไอมัน  บูแว  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 

13. นางสาวฮามีด๊ะ สาและ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 14. นางสาวนารีมาน อาลี  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 15. นายอาลียะห์  สาเหาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 16. นายซัมรี  เจ๊ะปอ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 17. นางมารีนา  โซะสกาแว กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 18. นางสาวนูรียะห ์ แวจิ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 19. นางสาวนูรีนา ดอเลาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 20. นางสาวอาซีซะ สาเหาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 21. นางซอบารียะห ์ อินทรทอง กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 22. นางสาวอาซูฮา ตือเงาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 23. นายซูไฮมิง  อาลี  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 24. นางสาวโรสมี แตเปาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 25. นางสาวรออีซะห ์ ส ายา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 26. นางใฮมี  มะมิง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 27. นางสาวฟาติมา วาจิ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 



 28. นางสาวนูรีนา ดอเลาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 29. นางสาวอัยนา เถาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 30. นางสาวฮานานี มะเละ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 31. นางสาวฟารีซา มูซอ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 32. นางสาวอาซีซะ สาเหาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 33. นางสาวพัตมาวาตี อาแซ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 34. นางสาวปัทมา วันอิดริส  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 35. นางสาวเจ๊ะมูเนาะ มะแซ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 36. นางสาวฟารีซา อุเส  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 37. นางสาวซูไฮลา อาแวบือซา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.1 

38. นางสาวพาตีเมาะ ซะยา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 39. นางสาวนิตยา บารอสิดิก กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 40. นางสาวไอเซาะ โต๊ะมะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 41. นางสาวสุริยา กูนิง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 42. นางสาวซัลวา สามะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 43. นางสาวฟัตมา อาบ๊ะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 44. นายซามีลี  หะยีปีเย๊าะ กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 45. นางตวนอาซีซา มูดา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 46. นายเจ๊ะอาแซ โนะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 47. นายมะกาสฟี ยามา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 48. นางสาวสุไลลา มานะบุตร กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 49. นางสาวมาซีเตาะห์ มะดง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 50. นางฮาซามา  แวยีเตะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 51. นางสาวอมัล  นาแวบือเจาะ กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 52. นางสาวฮารตีลา แวกามิลา กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 53. นางสาวฮูมัยเราะห์ มาลายา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 54. นางสาวอาซียานี สามะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 55. นางสาวมูรน ี เจ๊ะแว  กรรมการและเลขานุการ ประเด็นมาตรฐาน   1.1 
 56. นางสาวฮารตีลา แวกามิลา กรรมการและเลขานุการ ประเด็นมาตรฐาน   1.2 
 
 



2. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. นางสาวตัสมัส  เจ๊ะบาซอ ประธานกรรมการ ประเด็นมาตรฐาน    2.1 
2. นางไซหม๊ะ  เปาะสา  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน    2.2,2.6 
3. นางต่วนฮาซามี เจะแม  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน    2.3,2.5 
4. นางนิตติยา  หาสุด  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน    2.4 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นางสาวอามีเนาะ เจะนะ  ประธานกรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.1,2.2, 
2.3,2.6  
 2. นางสาวซูซัน  โต๊ะเทพ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.1 
 3. นางซูไฮลา  บราเฮม  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.1 
 4. นางสาวสุไรดา  หมานสนิท กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2 
 5. นางสาวซาลีฮะ สาเมาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2 

6. นางสาวฟาดีลา มะยะโก๊ะ กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 
 7. นางสาวมัสตูรา มะสีละ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5
 8. นางสาวนอร์รีหย๊ะ รีกาซอ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 
 9. นายฟาดีลาน  อาลี  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 
 10. นายซุลกิฟลี  สาเล็ง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 
 11. นางสาวดาเรียะ มะโร๊ะ          กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 
 12. นายซูไฮมิง  อาลี  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.2,2.5 

13. นางสาวอูมมูไอมาน มะกะ  กรรมการ       ประเด็นมาตรฐาน   2.4 
 14. นางสาวอาณีรา ลาสะมะแม กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.4 
 15. นายมะยะโก๊ะ เจะเด็ง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   2.6 
 16. นางสารีพะ  กาเซง  กรรมการและเลขานุการ ประเด็นมาตรฐาน   2.1,2.2, 
2.3,2.6 
    

 (หมายเหตุ กรรมการผู้ประเมินภายในชุดนี้จะต้องเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง    ในส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสภาพท่ัวไป และส่วนท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 



3. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. นางสาวตัสมัส   เจ๊ะบาซอ  ประธานกรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน    3 
2. นางซันดรา    บิลังโหลด  กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.1 
3. นางสาวมาซีเตาะ  ดะเซ็ง    กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.1 
4. นางหม๊ะสูรี    กูโน    กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.2 
5. นางสาวหุสนา   ลาเต๊ะ  กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.3 
6. นางสามีล๊ะ    เจ๊ะแต    กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.4 
7. นางสาวซูฮายเราะห์  รือสะ   กรรมการ    ประเด็นมาตรฐาน    3.4           

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นายดานียา  มาแจ  ประธานกรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.1,3.4,3.5 
 2. นายซัมรี  เจ๊ปอ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน  3.1,3.4,3.5 
 3. นางสาวรุสดา  มะแซ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน  3.1 

4. นางสาวนูรีฮะห ์ กรือซง          กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.2 
 5. นางมารีนา  โซะสกาแว กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.2 

6. นายอาปิสบูดิน ลาเต๊ะ  กรรมการ           ประเด็นมาตรฐาน   3.2,3.4 
 7. นางสาวนัฐกานต์ กูโน  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.3 

8. นางสาวนูรียะห ์ แวจิ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.3 
 9.นางสาวนูรีนา  ดอเลาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.3 
 10. นางรอซีละห ์ เจะแต  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.3 
 11.นายอาลียะห์  สาเหาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.4 

12. นางสาวดานีย๊ะ เด็ง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.4 
 13. นางสาวอาซีซะห์ สาเหาะ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.4 

14. นายฮัสสัน  อาแว  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.5 
15. นางสาวฟาติมา วาจิ  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.5 

 16. นางใฮมี  มะมิง  กรรมการ  ประเด็นมาตรฐาน   3.5 
 17. นางสาวมารอดีกะห์ บินสาและ กรรมการและเลขานุการ  ประเด็นมาตรฐาน  3.1,3.4,3.5 
  

ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
 1.  จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา ท่ีได้รับมอบหมาย   เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง  



 2.  ด าเนินการวางแผนจัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นล าดับสอดคล้องกับการท างานปกติ 
 3.  ศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานท่ีตนได้รับมอบหมาย 
          4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง     ตามวัน เวลา 
ท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ 
 5. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกนัคุณภาพภายในกลุ่มอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดท าเป็น
รายงานการประเมินในส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (ปัจจัยภายใน – ปัจจัยภายนอก – ข้อเสนอแนะ) เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบ รับรองผลการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ 
           6. รับทราบและน าผลการประกันคุณภาพที่ได้รับรองจากกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ ไปสู่การ
วางแผนพัฒนา รวมท้ังเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังได้เข้าร่วมกันประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
  
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  2  กันยายน  2563  เป็นต้นไป 
 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  2 กันยายน  2563 
 
    
        ( นายนิเดร์   วาบา ) 
                      ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

โครงสรา้งการบริหารโรงเรยีน 

ผูร้บัใบอนุญาต 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

ผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการ 

รองผูอ้ านวยการ  
สว่นการศึกษาอนุบาล-ประถม 

- ฝ่ายบริหารบุคคล 
- ฝ่ายส่งเสริมสวสัดกิาร 
- ฝ่ายส่งเสริมและรกัษาวนิยั/  

จรรยาบรรณ 

- ฝ่ายสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอน 

- ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 
- ฝ่ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายอนามยัโรงเรียน 
-ฝ่ายธนาคารโรงเรียน 

- ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
- ฝ่ายวชิาการสามญั 
- ฝ่ายวชิาการศาสนา 

- ฝ่ายทะเบยีน/วดัผล 
- ฝ่ายติดตามการเรียน 
- ฝ่ายศูนยส์ื่อ 
- ฝ่ายหอ้งสมดุ 
- ฝ่ายหอ้งปฏบิตัิการ 

- ฝ่ายอาคารสถานที่ 
- ฝ่ายสมัพนัธช์มุชน 
 

- ฝ่ายบริหารธุรการ 
- ฝ่ายสารบรรณ 
- ฝ่ายสารสนเทศ 
- ฝ่ายการเงนิและบญัชี 

งานบรหิารบคุคล 

งานบริหารกจิการนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

งานบริหารวิชาการระดบัมธัยมศึกษา 

งานบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยั 

งานบรหิารธุรการ 

งานบริหารการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

- ฝ่ายบุคลากร 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

- ฝ่ายบุคลากร 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 

งานบริหารทัว่ไประดบัปฐมวยั 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

งานบริหารทัว่ไประดบัมธัยมศึกษา 

งานบริหารทัว่ไประดบัประถมศึกษา 

- ฝ่ายบริหารท ัว่ไป 
- ฝ่ายอาคารสถานที่ 
- ฝ่ายสมัพนัธช์มุชน 
- ฝ่ายหอพกั 
 

- ฝ่ายอาคารสถานที่ 
- ฝ่ายสมัพนัธช์มุชน 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย 

 

            เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายท่ีก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการอบรมเล้ียงดูเด็ก ปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ 

 

อายุต่ ากว่า 3 ปี 

อายุ 3-5 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์และจิตใจ 

- ด้านสังคม 

- ด้านสติปัญญา 

 

 

 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 

   สถานท่ี 

- เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 

   รอบตัว 

- เรื่องราวส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

 

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กท่ีเริ่มเข้ารับการอบรมเล้ียงดูและรับการศึกษา 
 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๑๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๑๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๑๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๑๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๑๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

   

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๒๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๒๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๒๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๒๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๒๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๓๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๓๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๓๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๓๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๓๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๓๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๔๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๔๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๔๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๔๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๔๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๕๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๕๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๕๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๕๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๕๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) 

ว ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง * ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ อิสลามศึกษา ๘๐ 

ส ๑๖๒๐๒ อัลกุรอาน ๔๐ 

อม ๑๖๒๐๑ ภาษามลายู ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

ก ๑๖๒๐๓ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก ๑๖๒๐๔ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

ก ๑๖๒๐๕ กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ * วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบอย่างมุสลิมท่ีดี 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทั่วไป) 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
- สาระประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

120 (3 นก.) 
 

 
 

120 (3 นก.) 
 

 
 

120 (3นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมท่ี 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

240 (6นก.) 240 (6นก.) 240 (6นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (15) 120 (15) 120 (15) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1240 (15) 
(28 นก.) 

1240 (15) 
(28 นก.) 

1240 (15) 
 (28 นก.) 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMP) 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
- สาระประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

120 (3 นก.) 
 

 
 

120 (3 นก.) 
 

 
 

120 (3นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

320 (8นก.) 320 (8นก.) 320 (8นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (15) 120 (15) 120 (15) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1320 (15) 
(30 นก.) 

1320 (15) 
(30 นก.) 

1320 (15) 
(30 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   60 (1.5นก.)  20 (0.5นก.) 240 (6นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640  

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

640  
(16 นก.) 

660  
(16.5 นก.) 

460  
(11.5 นก.) 

1760  
(44 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1280 (20) 
(32 นก.) 

1260 (20) 
(31.5 นก.) 

1220 (20) 
(30.5 นก.) 

3760 (60) 
(94 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.)  240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   80 (2นก.)  20 (0.5นก.) 220 (5.5นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2 นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.)  40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (1นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
580  

(14.5 นก.) 
480  

(12 นก.) 
580 

(14.5นก.) 
1640 

 (41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

680  
(17นก.) 

780 
(19.5นก.) 

500 
(12.5นก.) 

1960  
(49 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1380 (20) 
(34.5 นก.) 

1380 (20) 
(34.5 นก.) 

1200 (20) 
(30 นก.) 

3960 (60) 
(99 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน อังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

520  
(13นก.) 

500 
(12.5นก.) 

580  
(14.5นก.) 

1600  
(40 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1160 (20) 
(29 นก.) 

1100 (20) 
(27.5 นก.) 

1340 (20) 
(33.5 นก.) 

3600 (60) 
(90 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน อังกฤษ-จีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

600  
(15นก.) 

580 
(14.5นก.) 

580  
(14.5นก.) 

1760  
(44 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1240 (20) 
(31 นก.) 

1180 (20) 
(29.5 นก.) 

1340 (20) 
(33.5 นก.) 

3760 (60) 
(94 นก.) 

 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

520  
(13นก.) 

500 
(12.5นก.) 

580  
(14.5นก.) 

1600  
(40 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1160 (20) 
(29 นก.) 

1100 (20) 
(27.5 นก.) 

1340 (20) 
(33.5 นก.) 

3600 (60) 
(90 นก.) 

 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

600  
(15นก.) 

580 
(14.5นก.) 

580  
(14.5นก.) 

1760  
(44 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1240 (20) 
(31 นก.) 

1180 (20) 
(29.5 นก.) 

1340 (20) 
(33.5 นก.) 

3760 (60) 
(94 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์ธุรกิจ (MTM) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

540  
(13.5นก.) 

540 
(13.5นก.) 

540  
(13.5นก.) 

1620  
(40.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1180 (20) 
(29.5 นก.) 

1140 (20) 
(28.5 นก.) 

1300 (20) 
(33 นก.) 

3640 (60) 
(91 นก.) 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา (ILP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 120 (3นก.) 320 (8 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  80 (2 นก.) 
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- สาระเศรษฐศาสตร์ 
- สาระภูมิศาสตร์ 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

80 (2นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ   20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)  40 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
520  

(13 นก.) 
480  

(12 นก.) 
640 

(16นก.) 
1640  

(41นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

560  
(14นก.) 

540 
(13.5นก.) 

600  
(15นก.) 

1700  
(42.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 (20) 120 (20) 120 (20) 360 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1200 (20) 
(30 นก.) 

1140 (20) 
(28.5 นก.) 

1360 (20) 
(34 นก.) 

3700 (60) 
(92.5 นก.) 

 
 

 
 
 

 




