รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564

โรงเรียน วิสุทธิวงศ
รหัสโรงเรียน 1141100027
200 หมูที่ 1 ถนน - ตําบล/แขวง โพนสูง เขต/อําเภอ บานดุง จังหวัด อุดรธานี 41190
โทรศัพท 042-180662 โทรสาร 042-145-697

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : วิสุทธิวงศ
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1141100027
ที่อยู (Address) : 200

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 1

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โพนสูง

เขต/อําเภอ (District) : บานดุง

จังหวัด (Province) : อุดรธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 41190

โทรศัพท (Tel.) : 042-180662

โทรสาร (Fax.) : 042-145-697

อีเมล (E-mail) : visutthivong@fma.or.th
เว็บไซต (Website) : http://www.vs.ac.th/
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตราฐานที่1คุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม
1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560)
2. ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย
3. โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู
4. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค
5. กิจกรรมสงเสริมทักษะคณิตศาสตรดวยจินตคณิต
6. กิจกรรมระเบียบวินัยในวัยเยาว
7. กิจกรรมหมูบานคุณธรรม
8. กิจกรรมปฐมวัยรักการอาน
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ยอดเยี่ยม

9. กิจกรรมหนูนอยคนดี
10. กิจกรรมทัศนศึกษา
11. กิจกรรมมารยาทไทย
12. กิจกรรมProject Approach
13. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
15. โครงการสงเสริมวันสําคัญและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
16. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
17. กิจกรรมการละเลนแบบไทย
18. โครงการสงเสริมสุขภาพ
19. กิจกรรมนอมลําลึกพระคุณครู
20. กิจกรรมวัยใสดูแลสุขภาพ
21. กิจกรรมวันแม
22. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ
23. กิจกรรมวันลอยกระทง
24. แผนการจัดประสบการณ
25. กิจกรรมวันพอ
26. แบบบันทึกการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง
27. กิจกรรมวันคริสตมาส
28. แบบประเมินพัฒนาการ
29. กิจกรรมวันเด็ก
30. สมุดบันทึกเหตุการณรายวัน
31. สมุดบันทึกความดี
32. สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
33. โครงงาน Project Based Learning
34. กิจกรรมตามหลักทฤษฎีพหุปญญา
35. ทักษะการคิดพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
36. กิจกรรมบูรณาการตามศาสตร
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัยตามระบบตางๆ ของรางกายสามารถทํางานไดอยาง
ปกติและมีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด สงเสริมสุขภาพและอนามัย มีกิจกรรม
อนามัยดีมีสุข มีการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กดวยการชั่งนํ้าหนัก และวัดสวนสูงเดือนละ ๑ ครั้ง เด็กทุกคน ไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและได
รับอาหารเสริม(นม) ตามปริมาณที่กําหนด ฝกใหเด็กดูแลรักษาชองปากและฟนของตนเองโดยฝกแปรงฟนอยางถูกวิธีหลังรับประทานอาหารกลางวัน มีการตรวจสุขภาพ
ประจําวันทุกเชาโดยครูประจําชั้น และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลโพนสูง ปลูกฝง
ใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร หลังการเลนและหลังการเขาใชหองนํ้า เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันโรคตางๆ มีกิจกรรมกายบริหารยามเชา หลังเคารพธงชาติทุกวัน
เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักการออกกําลังกาย ไดออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน มีกิจกรรมกีฬาอนุบาล จัดเกม /กีฬา ใหเด็กไดรวมเลน รวมแขงขัน ไดออกกําลังกาย ไดดู
เกม/กีฬาที่ตนสนใจ ปลูกฝงความมีนํ้าใจนักกีฬาตั้งแตวัยเด็ก จัดกิจกรรมประจําวันที่สงเสริม พัฒนาการทั้ง4ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอยาง
เหมาะสมตามวัย และการรูจักปฏิเสธสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยอันตรายตาง ๆ โดยการใชนิทาน สถานการณสมมุติมาเปนสื่อในการใหความ
รู พัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง สงเสริมใหเด็กอนุรักษวัฒนธรรมไทยการละเลนแบบไทยจัดกิจกรรมหมูบานคุณธรรม ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวอุดมการณ
ประจําปของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีความเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหปลูกฝงมีนิสัย
ประหยัด รูจักใชและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีการติดปายเตือนใจในการใชนํ้า ใชไฟอยางประหยัดคุมคา และถูกวิธี กิจกรรมรําลึกบุญคุณ เพื่อใหเด็กรําลึกถึง
พระคุณของผูปกครอง คณะ
ซิสเตอร คุณครู และบุคลากรสนับสนุน และทุกเชามีกิจกรรมหนาเสาธงเลานิทานสอดแทรกคานิยมที่ดีงามดานตางๆ เชน การใชคําพูด การแตงกาย มารยาท การแบง
ปน ความกตัญู ความซื่อสัตย เปนตน จัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อฝกมารยาทไทยที่เด็กควรเรียนรูและปฏิบัติได ในการเขาสังคมหรือการใช
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ชีวิตประจําวัน เชน การพูดจา การรับประทานอาหาร การไหว เปนตน และครูมีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลมาจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาไดอยางเหมาะสมตอไป

มาตราฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวงศ ปการศึกษา 2563-2567
2. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการสอน
3. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
5. รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2564
6. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและคาเปาหมายปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ
7. รายงานการประเมินภายนอกรอบ 3 ของสมศ.
8. รายงานการประเมินตนเองของครู
9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
10. ปฏิทินปฏิบัติงานครู
11. สมุดคําสั่งแตงตั้ง
12. กิจกรรมนิเทศการสอน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษากําหนดชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และในแผนปฏิบัติงานประจําป มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การดําเนินงานพัฒนาการจัดประสบการณเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และทุกกลุมเปาหมาย มีการทํางานเปนเครือขายทั้งภายในและภายนอก มีระบบในการบริหารงาน
ที่ชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง มี
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
มาตราฐานที่3การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม
1. โครงการอุดมการณประจําป
2. โครงการครูดีศรีวิสุทธิวงศ
3. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมProject Approach
5. กิจกรรมเปดโลกกวางทางการศึกษา
6. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
7. การประเมินพัฒนาการ
8. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
9. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณที่ชัดเจน ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาเด็ก มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1.แผนปฏิบัติงานที่1พัฒนาคุณภาพเด็กใหมีพัฒนาการครบทั้ง4ดานไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญาและสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงคเหมาะสมตามวัย
2.แผนปฏิบัติงานที่2พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและระบบปฏิบัติงานแบบ
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(PDCA)ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
3.แผนปฏิบัติงานที่3พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการพัฒนาครูและบุคลากรใหเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและเอกลักษณครูซาเลเซียน
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1.บานนักวิทยาศาสตรนอย
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2.Project Approach
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3.หมูบานคุณธรรม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 4.Brain Based Learning พหุปญญา ทักษะการคิด
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- ตราพระราชทานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา 2562
- การแขงขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) หองเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
- การแขงขันการเลานิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
- การแขงขันปนดินนํ้ามัน การศึกษาปฐมวัย
- การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
- การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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มาตราฐานที่1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
1.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวงศปการศึกษา 2563 - 2567
2.แผนปฏิบัติงานประจําป 2564
3.หลักสูตรสถานศึกษา
4.แผนการจัดการเรียนรู
5.โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู8กลุมสาระ

กิจกรรมรักษภาษาไทย
กิจกรรมCool Math
กิจกรรมEnjoy Science
กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี
กิจกรรม สุขภาพดี ชีวีมีสุข
กิจกรรม สุนทรียภาพสรางสรรค
กิจกรรมสงเสริมทักษะการงานอาชีพ
กิจกรรมEnglish Time
6.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมThe best of VS
กิจกรรมBest of the best
7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูมาตรฐานสากล

กิจกรรม รูคิด รูใช เทคโนโลยี
กิจกรรมรักเรียนรู
กิจกรรม แสดงผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมปายแนะแนวอาชีพ
8.โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

กิจกรรมมารยาทงามอยางไทย
กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาไทยในทองถิ่น
กิจกรรมรอยรักพระคุณครู
กิจกรรมสดุดีองคราชินีคูฟาไทย
กิจกรรมเทิดไทองคราชัน
กิจกรรมหนึ่งเดียวคือแม
กิจกรรมวันพอแหงชาติ
9.โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต ชีวิตสดใส
10.โครงการหมูบานคุณธรรม
11.โครงการสงเสริมกีฬาสีสัมพันธ
12.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค

กิจกรรมดวยรักและกตัญู
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมวันคริสตมาส
13.โครงการสงเสริมระเบียบวินัย
14.โครงการพัฒนาสภานักเรียนสูความเปนเลิศ
15.โครงการงานอภิบาล
16.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
17.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
18.โครงการเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจินตคณิต
19.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20.สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5)
21.บันทึกการนิเทศภายใน
22.วิจัยในชั้นเรียน
23.โครงการสงเสริมและการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID19
จากผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการพบวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสารและการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ผานทางการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําป สวนในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีความสอดคลองตรงตามเปาหมายของ
มาตรฐานสถานศึกษา ผูเรียนมีความขยัน ศรัทธา ราเริง ตามอัตลักษณนักเรียนวิสุทธิวงศ มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตก
ตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ผานทางกิจกรรมตาง ๆ การอบรมเปนประจําสมํ่าเสมอโดยผูบริหาร คณะครู และการรวมกิจกรรมกับชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และบรรยากาศที่ไดรวมกันสรางในโรงเรียนซึ่งสงเสริมพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ผูเรียนจึงสามารถเติบโตขึ้นมีความรูคู
คุณธรรม พรอมทักษะที่จําเปน เหมาะสมตามวัย และสภาพแวดลอม อีกทั้งการที่ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ1ครั้งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค

มาตราฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
กิจกรรมนิเทศกํากับติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

กิจกรรมรักษพิทักษความสะอาด
กิจกรรมรักษพิทักษสิ่งแวดลอม
5.โครงการแหลงหมุนเวียนหลอเลี้ยงปญญา

กิจกรรมรักษพิทักษหองเรียนและหองปฏิบัติการ
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรู
6.โครงการปรับปรุง อนุรักษสิ่งแวดลอม
7.โครงการบริหารงบประมาณเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา
8.โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
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9.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวงศปการศึกษา 2563 - 2567
10.แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
- กิจกรรมพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
- กิจกรรมนิเทศการสอน
11.รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2564
12.มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและคาเปาหมายปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ
13.รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 ของสมศ.
14.รายงานการประเมินตนเองของครู
15.รายงานผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
16.ปฏิทินปฏิบัติงานครู
17.สมุดคําสั่งแตงตั้ง
กระบวนการบริหารและการจัดการมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษากําหนดชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และในแผน
ปฏิบัติงานประจําป มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่องดําเนินงานพัฒนาวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมายสอดคลองกับแผนการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาล และตนสังกัด โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลพัฒนาการใชหลักสูตร
สถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและทํางานเปนเครือขายทั้งภายในและภายนอกในการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการจัดทําและพัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
สถานศึกษาปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที่จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่มีความสะอาดปลอดภัยและเอื้อตอการจัดการเรียนรู

มาตราฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

กิจกรรมSTEM EDUCATION
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ RT
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ NT
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ O-net
3.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูมาตรฐานสากล

กิจกรรมชมรมพาเพลิน
กิจกรรมเปกโลกกวางทางการศึกษา
4.โครงการอุดมการณประจําป
5.โครงการครูดีศรีวิสุทธิวงศ
6.โครงการประชุมผูปกครอง
7.กิจกรรมสื่สารสัมพันธชุมชน
โรงเรียนวิสุทธิวงศ จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบัติเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเอง ฝกกระบวนการคิดของนักเรียนใหเกิดทักษะสรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผาน การใช
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูที่หลากหลายบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุขจัดการนิเทศและติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมนาเรียนครูมีแผนการสอนที่ชัดเจนมีการติดตามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยี ทันสมัยมีเทคนิควิธีการแบบบูรณาการ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนสงเสริมความเปนประชาธิปไตยมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง พัฒนาผูเรียนตามแนววิถีจิตซาเลเซียนผานอุดมการณประจําปในหัวขอ “รวม
พลังเยาวน สรางสรรคสังคม ดวยคุณธรรม”
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1 แผนปฏิบัติการที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1 พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการติดตามเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตละชั้น
1.2 พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด จําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล
1.3 พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
1.4 พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยาง
สรางสรรคและมีคุณธรรม
2 แผนปฏิบัติการที่ 2 แผนงานสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
2.1 พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งมากขึ้น
2.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม
3 แผนปฏิบัติการที่ 3 แผนงานสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3.1 พัฒนาหลักสูตรและติดตามแผนกระบวนการจัดการเรียนรู
3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย
3.3 สงเสริมทักษะการงานสูมืออาชีพ
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 5.หมูบานคุณธรรม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 6.ระบบSPS(Salesain preventive system)
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 7.Active Learning
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
- การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
- การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๔-ป.๖
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๑-ป.๓
- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๔-ป.๖
- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-ม.๓
- การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
- การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
- การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
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- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑-ม.๓
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ป.๔-ป.๖
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
- การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
- การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) สามัญ ป.๔-ป.๖
- การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) สามัญ ม.๑-ม.๓
- การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
- การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๑-ม.๓
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ป.๑-ป.๓
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๑-ม.๓
- การแขงขัน Coding ป.๑-ป.๓
- การแขงขัน Coding ป.๔-ป.๖
- การแขงขัน Coding ม.๑-ม.๓
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑-ม.๓
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
- การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๑-ม.๓
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๑-ม.๓
- การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
- การแขงขัน Coding ม.๑-ม.๓
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๔-ป.๖
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ........................................
(........นางสาวกาญจนา เดชาเลิศ........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : วิสุทธิวงศ (-)
รหัสโรงเรียน : 1141100027
ที่อยู (Address) : 200

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 1

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : โพนสูง

เขต/อําเภอ (District) : บานดุง

จังหวัด (Province) : อุดรธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 41190

โทรศัพท (Tel.) : 042-180662

โทรสาร (Fax.) : 042-145-697

อีเมล (E-mail) : visutthivong@fma.or.th
เว็บไซต (Website) : http://www.vs.ac.th/
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทุกคนมีสวนดีที่พัฒนาได และมีพันธกิจชีวิตที่ตองบรรลุเปาหมาย
วิสัยทัศน
โรงเรียนวิสุทธิวงศ มีคุณธรรมนําเดน เนนวิชาการ สูมาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปการศึกษา 2567
พันธกิจ
1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพตามศตวรรษที่ 12 เปนพลเมืองที่ดีของชาติและเปนพลโลก
2.พัฒนาการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณนักเรียนซาเลเซียน บนพื้นฐานของความเปนไทย และพอเพียง
3.พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.พัฒนาระบบสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหบริการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6.สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา และเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
1.ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
2.ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
3.ผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ และมีศักยภาพเปนพลโลก
4.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ศรัทธา ราเริง นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศุการดํารงชีวิต
5.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
7.ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเอกลักษณซาเลเซียน
8.ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนันสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน (เปาหมายขอ 1-4)
2.พัฒนาคุณภาพการบริหาร และการจัดการ (เปาหมายขอ 5-6)
3.พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร (เปาหมายขอ 7)
4.เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู (เปาหมายขอ 8)
เอกลักษณ
โรงเรียนสงเสริมคุณธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน
Salesian Preventive System
อัตลักษณ
ขยัน ศรัทธา ราเริง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

7

10

-

-

17

หองเรียนปกติ

2

29

25

-

-

54

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

32

41

-

-

73

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

33

39

-

-

72

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP -

101

115

-

-

216

หองเรียนปกติ

3

43

41

-

-

84

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

45

38

-

-

83

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

48

41

-

-

89

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

56

44

-

-

100

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

54

45

-

-

99

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

51

51

-

-

102

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP -

297

260

-

-

557

หองเรียนปกติ

3

36

47

-

-

83

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

36

49

-

-

85

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
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ระดับที่เปดสอน

มัธยมศึกษาปที่ 3

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

52

44

-

-

96

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 9 หองเรียน EP -

124

140

-

-

264

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 34 หองเรียน EP -

522

515

-

-

1,037
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นางสาว กาญจนา เดชาเลิศ
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว ลับ สมจันทร
ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นางสาว วรรณี ฉัตรสุภางค
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นางสาว จินตนา จันทรประสิทธิ์
ตําแหนง : ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษา)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

-

-

-

-

-

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

6

-

-

-

6

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

28

-

-

-

28

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

12

-

-

-

12

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

46

-

-

-

46

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา
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จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

- ครูพี่เลี้ยง

5

1

0

-

-

6

- ครูพิเศษ

-

12

0

-

-

12

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

5

13

0

-

-

18

รวมทั้งสิ้น

5

59

0

-

-

64

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

17

-

∞:1

17:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

6

199

6

34:1

34:1

ระดับประถมศึกษา

18

557

28

20:1

31:1

ระดับมัธยมศึกษา

9

264

12

22:1

30:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

5

1

-

-

-

-

6

ภาษาไทย

-

-

1

7

3

1

12

คณิตศาสตร

-

-

-

5

2

1

8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

4

-

3

-

7

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

4

-

2

-

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

3

-

1

-

4

ศิลปะ

-

-

-

1

1

-

2

การงานอาชีพ

-

-

1

-

-

1

2

ภาษาตางประเทศ

-

-

5

-

4

-

9

รวม

5

1

18

13

16

3

56

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

- ลูกเสือ

33

16

49

- เนตรนารี

33

16

49

- ยุวกาชาด

-

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

18

9

27

กิจกรรมแนะแนว

18

9

27

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

18

9

27

รวม

120

59

179

กิจกรรมนักเรียน
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

17

15

2

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

16

15

1

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

16

16

0

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

49

46

3

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

2565

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน (เปาหมายขอ 1-4)
โครงการ
1. 1.โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีพัฒนาการดานสติปญญาเปนไปตามเกณฑเปาหมายของสถานศึกษา
ผลสําเร็จ
88.08 : เด็กปฐมวัย มีความสนใจ ใฝรู รักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ จากการรวมกิจกรรมการเรียนรู มีทักษะทางภาษา มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. 1.1กิจกรรมเสริมทักษะคณิตดวยการคิดจินตคณิต

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแสวงหาความรู มีการปฏิบัติโดยใชทักษะตาม กระบวนการและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรและการเรียนรูอื่นๆ ไดเหมาะสมกับวัย
ผลสําเร็จ
88.00 : เด็กมีทักษะในการคิดคํานวณทางดานการเรียนคณิตศาสตร มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีเจตติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีสมาธิจะสามารถ
เรียนรูไดดีทุกวิชา
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 1.2กิจกรรมปฐมวัยรักการอาน

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีนิสัยรักการอานและรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เด็กรอยละ 87 สนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ
ในสิ่งที่อยากรูตามความสนใจ จากหองสมุด แหลงเรียนรูตางๆ รอบตัวไดเหมาะสมตามวัย เด็กรอยละ 87 มีทักษะทางภาษาที่หลากหลายในการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย
ผลสําเร็จ
87.67 : เด็กมีนิสัยรักการอานและรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจในสิ่งที่อยากรูตามความ
สนใจ จาก หองสมุด แหลงเรียนรูตางๆ รอบตัวไดเหมาะสมตามวัย มีทักษะทางภาษาที่หลากหลายในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
4. 1.3กิจกรรมทัศนศึกษานารู

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กปฐมวัยรอยละ87.00 รูจักคิดวิเคราะห จากการเรียนรูดวยประสบการณจริงไดเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองรูจักการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุขปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโคโรนา 2019 การสวมหนากาก
ผลสําเร็จ
88.00 : เด็กปฐมวัยรูจักคิดวิเคราะห จากการเรียนรูดวยประสบการณจริงไดเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองรูจักการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุขปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโคโรนา 2019 การสวมหนากาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
5. 1.4กิจกรรม Project Approach

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 เขารวมกิจกรรม Project Approach
ผลสําเร็จ
88.66 : เด็กไดรับความรูจากสิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถจัดนิทรรศการเพื่อเปนการสื่อความหมายใหผูอื่นรับรู จากการทํางานรวมกันเปนกลุมใน
หองเรียนและรูจักการปฏิบัติกิจกรรมภายใตมาตรการปองโควิด 19 (DMHTT)
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
6. 2.โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการสังเกตและ
สํารวจ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธมีทักษะเรื่องจํานวน ปริมาณ นํ้าหนัก และกะประมาณมีการเชื่อมโยงความรูและทักษะตมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู
ผลสําเร็จ
87.36 : เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการสังเกตและสํารวจมี
ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธมีทักษะเรื่องจํานวน ปริมาณ นํ้าหนัก และกะประมาณมีการเชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
7. 3.โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ87ไดเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปรวมกิจกรรมการเรียนรู การใชคอมพิวเตอรพื้นฐานและปฏิบัติตามมารตรการ
ปองกันโควิด 19 (DHTT)
ผลสําเร็จ
87.83 : เด็กมีความสนใจ กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหว สามารถแสดงทาทางประกอบเพลงนาฏศิลปอยางมีความสุข และสรางสรรคผลงาน
ศิลปะตามคิดคิดของตนเองไดมีความสามารถในการเรียนรูคอมพิวเตอรพื้นฐานได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
8. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพดีมีสุข

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนตาม
นโยบายในชวงโควิด 19สามารถหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ผลสําเร็จ
87.58 : เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สามารถดูแลสุขภาพ สุขอนามัยของตนได มีความรูความเขาใจ สภาวะที่เสี่ยงตอโรค
อุบัติเหตุ ภัย กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย ชอบการออกกําลังกาย เลนกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
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เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
9. 5.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีระเบียบวินัย รับผิดชอบและ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยมีความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือแบงปนไดเลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ นําแนวอุดมการณประจําปมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะ
สม
ผลสําเร็จ
87.98 : เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย มีความ
ซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือ แบงปน เลน และทํางานรวมกับผูอื่นได และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
10. 5.1กิจกรรมระเบียบวินัยในวัยเยาว

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ87มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันได
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ผลสําเร็จ
87.83 : เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และปฏิบัติตามขอตกลงไดมากขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
11. 5.2กิจกรรมหมูบานคุณธรรม

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ87ไดเขารวมกิจกรรมและเด็กรอยละ85มีคุณลักษณะตามแนวอุดมการณประจําป
ผลสําเร็จ
87.83 : เด็กสามารถปฏิบัติตนตามแนวอุดมการณประจําปได รวมพลังเยาวชน สรางสรรคสังคม ดวยคุณธรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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12. 5.3กิจกรรมหนูนอยคนดี

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น
ผลสําเร็จ
87.00 : เด็กเห็นคุณคาของการทําความดี และสามารถปฏิบัติตนเปนคนดีซื่อสัตย มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ แบงปน และชวยเหลือผูอื่นได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
13. 5.4กิจกรรมมารยาทไทย

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทานอาหารและแสดงความเคารพตอผูอื่นตามวัฒนธรรมไทยไดอยางเหมาะสมกับ
วัย
ผลสําเร็จ
88.80 : เด็กมีมารยาทปฏิบัติตนตามมารยาทไทยตอผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

Page 29 of 137

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
14. 5.5เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 รูจักใชและรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเองและสวนรวมอยางรูคุณคาและมีความพอเพียงประหยัดอดออมและการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม DMHT
ผลสําเร็จ
88.57 : เด็กสามารถรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเองและสวนรวมอยางรูถูกวิธีและ มีความพอเพียง ประหยัดอดออมและการจัดการอนามัยสิ่ง
แวดลอม DMHT
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
15. 5.6กิจกรรมรักและกตัญู

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ รูจักการปฏิบัติตนตอผูมีพระคุณไดอยางเหมาะสมกับวัย
ผลสําเร็จ
87.83 : เด็กสามารถปฏิบัติตนในการตอบแทนพระคุณผูที่มีพระคุณของตนไดถูกตองเหมาะสมและมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นไดเหมาะสม
กับวัยรูจักการปฏิบัติกิจกรรมภายใตมาตรการปองโควิด 19 (DMHTT
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
16. 6.โครงการสงเสริมวันสําคัญและอนุรักษวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานประเพณีเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดสามารถแสดงความรัก ความกตัญูตอผูมีพระคุณ
ไดมีความรูในการปฏิบัติตนตามประเพณีไดเหมาะสมกับวัยรูจักการแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคําสอนไดดีปฏิบัติตนตามหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมกับชวงวัยรูสึกรักษความเปนไทย รูจักแบงปน เสียสละ
ผลสําเร็จ
87.85 : เด็กมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานประเพณีเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดสามารถแสดงความรัก ความกตัญูตอผูมีพระคุณไดมีความรู
ในการปฏิบัติตนตามประเพณีไดเหมาะสมกับวัยรูจักการแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคําสอนไดดีปฏิบัติตนตามหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับ
ชวงวัยรูสึกรักษความเปนไทย รูจักแบงปน เสียสละ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
17. 6.1กิจกรรมการละเลนแบบไทย

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ87สามารถเลนการละเลนแบบไทยไดและรูจักชื่อการละเลนและอธิบายวิธีการเลนได
ผลสําเร็จ
88.20 : เด็กทุกคนสามารถเลนการละเลนแบบไทยไดและรวมกันสืบสานอนุรักษการละเลนแบบไทย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
18. 6.2กิจกรรมรําลึกพระคุณครู

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87แสดงความเคารพ ความกตัญูตอครูไดอยางเหมาะสมกับวัย และสามารถสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
ผลสําเร็จ
87.85 : เด็กแสดงความเคารพ ความกตัญูตอครูไดอยางเหมาะสมกับวัยเชื่อฟง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามคําสอนของพอแมรูจักการปฏิบัติ
กิจกรรมภายใตมาตรการปองกันโควิด 19 (DMHTT)
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
19. 6.3กิจกรรมวันเขาพรรษา

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87ปฏิบัติตนในวันเขาพรรษาไดอยางเหมาะสมกับวัย และเห็นความสําคัญของวันเขาพรรษา
ผลสําเร็จ
87.50 : เด็กสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในวันเขาพรรษามาใชในชีวิตประจําวันไดและเห็นความสําคัญของวันเขา
พรรษารูจักการแบงปนทําบุญตักบาตร
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
20. 6.4กิจกรรมวันแม

คาเปาหมาย
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87.00 : เด็กรอยละ 87แสดงความรัก ความเคารพและปฏิบัติตามคําสอนของแมดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนตามมาตรการการ
ปองกันโควิด 19
ผลสําเร็จ
88.20 : เด็กแสดงความรัก ความเคารพและปฏิบัติตามคําสอนของแมไดดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนตามมาตรการการปองกัน
โควิด 19
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
21. 6.5กิจกรรมวันลอยกระทง

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87มีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง สามารถเลน และทํางานรวมกับผูอื่นและ ปฏิบัติตามมาตรการ
DMHTT ได
ผลสําเร็จ
89.16 : เด็กมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทงสามารถเลน และทํางานรวมกับผูอื่นและ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
22. 6.6กิจกรรมวันพอ

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87แสดงความรัก ความเคารพตอพอดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปฏิบัติตนตามมาตรการการปองกันโควิด 19
ผลสําเร็จ
87.50 : เด็กแสดงความรัก ความเคารพตอพอไดดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปฏิบัติตนตามมาตรการการปองกันโควิด 19
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
23. 6.7กิจกรรมวันคริสตมาส

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 91รูจักแบงปน เสียสละ ตอสวนรวมเขารวมกิจกรรมวันคริสตมาสและมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ในวัน
คริสตมาส
ผลสําเร็จ
87.60 : เด็กสามารถปฏิบัติตนในการแบงปน เสียสละ ตอสวนรวม ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ในวันคริสตมาส
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
24. 6.8กิจกรรมวันเด็ก

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 มีความมั่นใจและกลาแสดงออกรวมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันเลนและทํางานรวมกับ
ผลสําเร็จ
87.20 : เด็กปฏิบัติตนตามหนาที่ของเด็กดีไดอยางเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
25. 6.9กิจกรรมCongratulation

คาเปาหมาย
87.00 : นักเรียนที่ผานเกณฑการตัดสินชั้นอนุบาล3 จํานวน 72 คนเขารับเกียรติบัตรที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนรอยละ87มีเจตคติที่ดีตอการศึกษา
ผลสําเร็จ
87.83 : นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองรวมทั้งผูปกครองเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย นักเรียนมีประสบการณตรงและมีความ
กระตือรือรนในการศึกษาตอ ผูปกครองและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกันมากขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2
2.พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ (เปาหมายขอ 5-6)
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ เด็กรอยละ 87 มีพัฒนาการทุกดานสูงสุดตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย ความ
แตกตาง ของบุคคลธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รวมทั้งปลูกฝง คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก สถานศึกษามีขอมูลมาใชพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
ผลสําเร็จ
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87.75 : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ เด็กมีพัฒนาการทุกดานสูงสุดตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย ความแตกตาง
ของบุคคล ธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก สถานศึกษามีขอมูลมาใชพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. 2.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย
87.00 : ครูรอยละ 87 มีการนําสื่อเทคโนโลยีและสื่อสรางสรรคไปใชในการจัดประสบการณ การเรียนรู และผลิตสื่อปการศึกษาละ 1 ชิ้นสื่อมี
คุณภาพเหมาะสมกับเด็ก ครูรอยละ 87บูรณาการจัดการเรียนการสอนและประเมินเด็กใหสอดคลองกับมาตรการปองกันโควิด19 DHTT ครูทุก
คนไดรับการนิเทศในหองเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีผลการนิเทศระดับดีขึ้นไป ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง
ผลสําเร็จ
87.86 : ครูทุกคนมีความเขาใจและใหความสําคัญตอการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการ นิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอน มีผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน มีผลการประเมินในระดับดี และนําผลวิจัยไปใชไดครูใชสื่อและผลิตสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการจัด
ประสบการณการ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
3. 2.1กิจกรรมนิเทศการสอน

คาเปาหมาย
87.00 : - ครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอน อยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีผลการประเมินการจัด ประสบการณการเรียนรูรอยละ 87 ขึ้น
ไป -ครูรอยละ 87ปฏิบัติตามมารตรการปองกันโควิด 19 (DHTT)
ผลสําเร็จ
88.33 : - ครูทุกคนไดรับการนิเทศและนําผลการนิเทศไปพัฒนาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหมี ประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
4. 2.2กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : ครูผูสอนรอยละ 87 จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของผูเรียน
ผลสําเร็จ
87.75 : ครูผูสอนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสอดคลองกับปญหาของผูเรียนที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
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ศึกษาธิการ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. 2.3กิจกรรมผลิตสื่อและการใชสื่อ

คาเปาหมาย
87.00 : -ครูรอยละ 87สามารถผลิตสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพตอการเรียนรูของผูเรียนและใชสื่อการสอน เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
ผลสําเร็จ
87.50 : -ครูมีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกวา ปการศึกษาที่ผานมาและการใช
สื่อการสอนแบบูรณาการสอน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
6. 3.โครงการสงเสริมการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก
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คาเปาหมาย
87.00 : - ครูรอยละ 87ใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก 5 ประเภท ขึ้นไปครบทั้ง 4 ดาน - ครูรอยละ 87 ปฏิบัติตามมารตรการปองกันโค
วิด 19 (DHTT)
ผลสําเร็จ
87.50 : - ครูสามารถวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กจากเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กไดอยางหลากหลาย พรอมสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กใหพอ แม ผูปกครองทราบได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 3
3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร(เปาหมายขอ7)
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนโดยนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชกับภาระงานในหนาที่ของตนไดเต็มตาม
ศักยภาพรอยละ 87
ผลสําเร็จ
95.92 : บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการสอนตามภารกิจหลักของตนไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการอุดมการณประจําป

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรรอยละ 87ไดปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณประจําป โดยใชเหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา และสามารถนําวิธีการอบรมตาม
แนววิถีจิตซาเลเซียนไปใชในการอบรมผูเรียนใหมีอัตลักษณนักเรียนซาเลเซียนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
95.00 : บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักการอบรมตามแนวอุดมการณ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
3. 3.โครงการครูดีศรีวิสุทธิวงศ

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรรอยละ87ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและงานเกิดประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
ผลสําเร็จ
95.18 : บุคลากร มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4
4.เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
โครงการ
1. 1.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กรอยละ 87 รูจักใชและรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเองและสวนรวมอยางรูคุณคาและมีความพอเพียงประหยัดอดออมและการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม DMHT
ผลสําเร็จ
88.87 : เด็กสามารถรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเองและสวนรวมอยางรูถูกวิธีและ มีความพอเพียง ประหยัดอดออมและการจัดการอนามัยสิ่ง
แวดลอม DMHT
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มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. 2.กิจกรรมProject Approach

คาเปาหมาย
87.00 : -เด็กรอยละ 87 เขารวมกิจกรรม Project Approach
ผลสําเร็จ
88.66 : -เด็กไดรับความรูจากสิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถจัดนิทรรศการเพื่อเปนการสื่อความหมายใหผูอื่นรับรู จากการทํางานรวมกันเปนกลุมใน
หองเรียน -สงเสริมใหเด็กรูจักการปฏิบัติกิจกรรมภายใตมาตรการปองโควิด 19 (DMHTT)
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ชี้วัดกระทรวง ตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
3. 3.กิจกรรมทัศนศึกษานารู

คาเปาหมาย
87.00 : -เด็กรอยละ 87 เขารวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
88.00 : เด็กปฐมวัย รูจักคิดวิเคราะห จากการเรียนรูดวยประสบการณจริงไดเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองรูจักการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุขปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโคโรนา 2019 การสวมหนากาก และลางมือทุกครั้ง
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียน(เปาหมายขอ1-4)
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 กลุมสาระ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
91.73 : ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูตรมสภาพความสําเร็จ
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
2. 1.1กิจกรรมรักษภาษาไทย

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87 ของผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะ ดานการอานคิดวิเคราะห จับใจความสําคัญของเรื่องที่หลากหลาย
ผลสําเร็จ
92.33 : ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะ การอานจับใจความสําคัญของเรื่องที่หลากหลาย และสรุปใจความสําคัญไดถูกตองและกิจกรรมมีสภาพความ
สําเร็จ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 1.2กิจกรรมCool Math

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานดานคณิตศาสตรผานเกณฑการประเมิน ที่สูงขึ้น
ผลสําเร็จ
90.17 : ผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานดานคณิตศาสตรและกิจกรรมมีสภาพความสําเร็จ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. 1.3กิจกรรม Enjoy Science

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ87มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให
ผลสําเร็จ
92.60 : ผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น
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มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. 1.4กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87ของผูเรียนมีผลการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคมที่ดีตามเกณฑของกลุมสาระฯและผานกิจกรรมสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
90.20 : ผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคมที่ดีเพิ่มมากขึ้นทุกระดับชั้นและตามสภาพความสําเร็จ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด

6. 1.5กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 1.6กิจกรรมสุนทรียภาพสรางสรรค

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนมีการพัฒนาทักษะทางดานการวาด การประยุกตสรางสรรคและดนตรี นาฏศิลป
ผลสําเร็จ
89.86 : ผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะทางดานการวาดและการประยุกตสรางสรรคและดนตรี นาฏศิลปสูงขึ้น
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. 1.7กิจกรรมสงเสริมทักษะการงานอาชีพ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ผูเรียนสามารถเลือกอาชีพในชุมชนและนอกชุมชนตามความสามารถของตนเองไดเหมาะสมขึ้น
ผลสําเร็จ
92.00 : ตามสภาพผูเรียนมีทักษะกระบวนการทํางานและเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ
ยุวกาชาด
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
9. 1.8กิจกรรมEnglish Time

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87ของผูเรียนมีผลพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดีขึ้น
ผลสําเร็จ
93.67 : ผูเรียนรูและเขาใจความหมายของการใช ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. 1.9กิจกรรมแกปญหาการอานเขียนภาษาไทย

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะ ดานการอานและการเขียนภาษาไทย
ผลสําเร็จ
92.33 : ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาไทยไดถูกตอง
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. 1.10กิจกรรมแกปญหาการอานเขียนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาการอานออกเขียนไดอยูในเกณฑดีขึ้น
ผลสําเร็จ
92.67 : ผูเรียนรูและเขาใจการอานเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตอง
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. 2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑที่กลุมสาระฯ กําหนดไว
ผลสําเร็จ
96.36 : ผูเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. 2.1กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ RT

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนชั้น ป.1 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑที่กลุมสาระฯ กําหนดไว
ผลสําเร็จ
93.00 : ผูเรียนชั้น ป.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. 2.2กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ NT

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนชั้น ป. 3 มีผลสัมฤทธิ์ของ NT เพิ่มขึ้น
ผลสําเร็จ
97.25 : ผูเรียนเรียนชั้น ป. 3 มีผลสัมฤทธิ์ของ NT สูงขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
15. 2.3กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ O-net

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนชั้น ป.6และม.3 มีผลสัมฤทธิ์ของ O-net เพิ่มขึ้น
ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนชั้นป.6และม.3 มีผลสัมฤทธิ์ของ O-net สูงขึ้นทั้ง 4 กลุมสาระฯ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. 3.โครงการพัฒนาทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม ไดรับการสงเสริมความรู ความสามารถตามความถนัดทางดานวิชาการ รอยละ87ของผูเรียน
สามารถแสดงความสามารถในการตอยอดความคิดของตนเอง
ผลสําเร็จ
90.93 : 1.ผูเรียนที่เขารวมไดรับการสงเสริมความรูความสามารถตามความถนัดทางดานวิชาการ 2.ผูเรียนมีทักษะดานวิชาการและกลาแสดงออก
ถึงความสามารถของตนเอง 3.ผูเรียนมีความรูสามารถตอยอดความคิดไดและกิจกรรมมีสภาพความสําเร็จ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

Page 51 of 137

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
17. 3.1กิจกรรมBest of the best

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อการสงเสริม ความรู ความสามารถตามความถนัดทางดานวิชาการ และกิจกรรม
ผลสําเร็จ
89.86 : ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความรู ความสามารถตามความถนัดทางดานวิชาการและมีสภาพความสําเร็จ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
18. 4.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูมาตรฐานสากล

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะดานกระบวนการคิด ทุกกลุมสาระตามการวัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผลสําเร็จ
92.33 : ผูเรียนมีทักษะดานกระบวนการคิดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช และสรางผลงานแสดงศักยภาพของตนเองได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
19. 4.1กิจกรรมรูคิด รูใช เทคโนโลยี

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ90ของผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถสรางผลงาน และกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานโดยใชทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
20. 4.2กิจกรรมรักเรียนรู

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87ของผูเรียนรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยวิธีการที่หลากหลาย
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ผลสําเร็จ
93.00 : ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน เขียน คิดวิเคราะห รักการจดบันทึก และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
21. 4.3กิจกรรมปายแนะแนวอาชีพ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของนักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไปรับรูเรื่อง ผลงานและกิจกรรมของนักเรียน
ผลสําเร็จ
87.75 : นักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไปรับความรูตางๆจากปายนิเทศ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
22. 5.โครงการเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดดวยจินตคณิต

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะในการคิดคํานวณการบวก การลบ การคูณ และการหารเลขไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและ
แมนยํา ตามเวลาที่กําหนด
ผลสําเร็จ
91.83 : ผูเรียนมีผลการพัฒนาทักษะในการคิดคํานวณการบวก การลบ การคูณและการหารเลขไดอยางรวดเร็วถูกตองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
23. 6.โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนไดรับการติดตาม ดูแลชวยเหลือตามความเหมาะสม
ผลสําเร็จ
95.50 : ผูเรียนทุกคนไดรับการติดตาม ดูแลชวยเหลือและมีพัฒนาการทางอารมณ มีกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
24. ึ7. โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ On hand, On demand และ Online

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียน รอยละ87 ไดเรียนในรูปแบบOn hand, On demand และ Online100% ไดรับการเรียนรูและพัฒนาความรูความสามารถตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ผลสําเร็จ
91.33 : ผูเรียน ทุกระดับชั้นไดเรียนในรูปแบบOn hand, On demand และOnline อยางทั่วถึงผูเรียนไดรับการเรียนรูและพัฒนาความรูความ
สามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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25. 8.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87ที่ดีสามารถนําหลักธรรมคําสอน ขอคิดจาการฟงธรรมมาใชในการปฏิบัติ และการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น มีนํ้าใจ เอื้อ
เฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่น รูจักแสดงความกตัญูกตเวทีตอ ผูมีพระคุณ ใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียน มีคุณลักษณะของการเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต รักชาติ ศาสน กษัตริย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีความเอื้อ
อาทรตอผูอื่น กตัญูตอผูมีพระคุณ ดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
26. 8.1กิจกรรมดวยรักและกตัญู

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจใหความชวยเหลือผูอื่นได รูจักแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียน มีความเอื้ออาทรตอผูอื่นและกตัญูตอผูมีพระคุณ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
27. 8.2กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 สามารถวางแผนการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรูจักการพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
90.40 : ผูเรียนดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
28. 8.3กิจกรรมจิตอาสา

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87แสดงออกซึ่งจิตตารมณจิตอาสา เสียสละเพื่อผูอื่น ชวยเหลือเด็ก ๆ ในชุมชนประพฤติตนเปนผูเรียนที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
ผลสําเร็จ
87.75 : ผูเกี่ยวของทุกฝายพึงพอใจในจิตตารมณจิตอาสาเสียสละเพื่อผูอื่น ชวยเหลือเด็กๆ ในชุมชนประพฤติตนเปนผูเรียนที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
29. 8.4กิจกรรมวันคริสตมาส

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 ทราบประวัติความเปนมาและความสําคัญของวันคริสตมาสและรูจักแบงปน เสียสละตอสวนรวม
ผลสําเร็จ
94.87 : ผูเรียน ทราบประวัติความเปนมาและความสําคัญของวันคริสตมาสและรูจักแบงปน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
30. 9.โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87รวมอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม และปฏิบัติตนเปนคนดีของผูปกครอง โรงเรียนและสังคมไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
97.00 : ผูเรียนแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
31. 9.1กิจกรรมมารยาทงามอยางไทย

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 มีมารยาทที่ดี ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในเรื่องการใชคําพูด การทําความเคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การรับของ
สงของ จนสามารถเปนแบบอยางใหแกผูอื่นได
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมปลูกฝงและสงเสริมความเปนผูมีมารยาทงามอยางไทย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
32. 9.2กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาไทยในทองถิ่น

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 สามารถวางแผนการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานการใชทรัพยากรณในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลสําเร็จ
90.75 : ผูเรียนดําเนินชีวิตบนพื้นฐานการใชทรัพยากรณในทองถิ่นและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
33. 9.3รอยรักพระคุณครู

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87ไดรวมแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู มีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีไหวครู
ผลสําเร็จ
91.75 : ผูเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอครูและมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีไหวครู
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
34. 9.4กิจกรรมสดุดีองคราชินีคูฟาไทย

คาเปาหมาย
87.00 : คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ รอยละ 87แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผลสําเร็จ
91.00 : คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ ไดรวมกันถวายความจงรักภักดีและสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
35. 9.5เทิดไทองคราชัน

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 ไดรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
98.00 : ผูเรียนแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
36. 9.6กิจกรรมหนึ่งเดียวคือแม

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และความกตัญูตอแมประพฤติ
ตนไดอยางเหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี
ผลสําเร็จ
91.75 : ผูเรียนไดรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ
รวมแสดงความกตัญูรูคุณตอมารดา
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
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เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
37. 9.7กิจกรรมวันพอวันแหงชาติ

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนไดรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และรวมแสดงความกตัญูตอพอและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมระดับดีรอยละ 87 ขึ้นไป
ผลสําเร็จ
98.00 : ผูเรียนแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีความกตัญูตอ
พอและผูมีพระคุณ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
38. 10.โครงการสงเสริมระเบียบวินัย

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนสามารถมีวินัยในตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนใหลดนอยลง และสามารถพัฒนาสภานักเรียนใหมี
บทบาทหนาที่ปฏิบัติตนไดถูกตองผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมระดับดีรอยละ 87
ผลสําเร็จ
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91.00 : นักเรียนที่ผานการเขาคายบําเพ็ญประโยชนทําใหเปนคนดีมีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผานคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถ
จบชวงชั้นตามโครงสรางหลักสูตร
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
39. 11.โครงการสงเสริมกีฬาสัมพันธ

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 เขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรี-นาฏศิลปกีฬา
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา มีสภาพความสําเร็จและความพึงพอใจ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
40. 12.โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต ชีวิตสดใส

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87ผานเกณฑการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา ผูเรียนรอยละ 87เขารวมกิจกรรมสุข
บัญญัติ 10 ประการและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
91.80 : ผูเรียนสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด อบายมุขตาง ๆ
ดูแลตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง และปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ โรคภัยตาง ๆ และปญหาทางเพศ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
41. 13.โครงการสงเสริมคุณภาพงานสภานักเรียนสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 มีความเปนผูนําและผูตาม ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในเรื่องการใชคําพูด การกระทํา ใหความเคารพสิทธิของกันและ
กัน จนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูอื่นได
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ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมปลูกฝงและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยและมีผลการประเมินคุณลักษณะดานความเปนประชาธิปไตยเปน
ผูนํา และผูตาม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
42. 14.โครงการหมูบานคุณธรรม

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 มีคานิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมตามอุดมการณประจําป นําอุดมการณประจําปไปเปนแนวทางการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวันของตนเองและมีผลการประเมินคุณลักษณะตามแนวอุดมการณประจําป
ผลสําเร็จ
92.00 : ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและการปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม คุณธรรมจริยธรรมตามอุดมการณประจําป มีแนวอุดมการณประจําปเปน
แนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันตลอดปการศึกษามีสภาพความสําเร็จของโครงการและมีความพึงพอใจของผูเรียน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด

43. 15.โครงการลูกเสือ - เนตรนารี

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87 ไดเขารวมกิจกรรมไดรับการฝกในวิชาลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อปลูกฝงและสงเสริมการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ผลสําเร็จ
90.00 : ผูเรียนมีความเปนผูนําและผูตาม ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในการเปนลูกเสือ-เนตรนารีเปนผูนําและผูตามที่ดีตามศักยภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
44. 16.โครงการงานอภิบาล

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 87สามารถนําหลักธรรมคําสอน ขอคิด จากแบบฉบับทานนักบุญทั้งหลายมาใชในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และการทํา
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กิจกรรมรวมกับผูอื่น มีความรัก ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่น ใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียน มีคุณลักษณะของการเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต รักชาติ ศาสน กษัตริย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีความเอื้อ
อาทรตอผูอื่น กตัญูตอผูมีพระคุณ ดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
45. 17.โครงการสงเสริมและการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID -19

คาเปาหมาย
87.00 : ผูเรียนรอยละ 100 ไดรับการตรวจคัดกรองโรค การปองกัน และการสงเสริมสุขอนามัยที่ดี ผูเรียนรอยละ 100 มีทักษะในการใชชีวิต มี
ความรูทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผูอื่น และการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแกนักเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูเรียนไดรับการตรวจคัดกรองโรค การปองกัน และการสงเสริมสุขอนามัยที่ดี ผูเรียนทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรม มีทักษะในการใชชีวิต มี
ความรูทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผูอื่น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ(เปาหมายขอ5-6)
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาโดยการนิเทศการสอนและจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของผู
เรียน
ผลสําเร็จ
94.25 : ครูผูสอนพัฒนาการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและสอดคลองกับปญหาของผูเรียนที่เกิด
ขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
2. 1.1กิจกรรมพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของสถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่นและความตองการของผูปกครองและผูเรียน
ผลสําเร็จ
94.83 : สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่ดีสอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่นและความตองการของผูปกครองและผูเรียน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
3. 1.2กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ87ของครูผูสอนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆของผูเรียนตามกิจกรรมของกลุมสาระ
ผลสําเร็จ
Page 72 of 137

90.00 : ครูผูสอน มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสอดคลองกับปญหาของผูเรียนที่เกิดขึ้นอยูในระดับดี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
4. 1.3กิจกรรมนิเทศการสอน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87ของครูผูสอนไดรับการนิเทศ มีผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอนอยูในระดับดี
ผลสําเร็จ
93.67 : ครูผูสอนมีการพัฒนาการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. 1.4กิจกรรม STEM EDUCATION

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 -ม.3 มีพัฒนาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร
ผลสําเร็จ
97.25 : นักเรียนระดับชั้น ป.1 -ม.3 มีพัฒนาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสําเร็จ
ตามกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
6. 2.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีผล
การประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพระดับดีเลิศรอยละ 87
ผลสําเร็จ
92.03 : สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพสามารถนําสารสนเทศจากการประเมินภายในมาใชประกอบ
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
7. 2.1จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2567และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 ครบทุกฝายงานมี
ความสอดคลองกันรอยละ 87
ผลสําเร็จ
91.71 : ทุกฝายงานมีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 ที่สามารถนําไปใชดําเนินงานได และมีผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
8. 2.2กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของทุกฝายครบถวนตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2564รอยละ 87
ผลสําเร็จ
90.90 : สถานศึกษามีการนิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได สภาพความ
สําเร็จของกิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
9. 2.3ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพระดับดีเลิศรอยละ 87
และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพครบทุกภารกิจหลักตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ผลสําเร็จ
93.50 : สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถนําสารสนเทศจากการประเมินภายในมาใชประกอบ
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมีผลการประเมินในภาพรวมผูเกี่ยวของทุกฝาย มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
10. 3.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไวรอยละ 87
ผลสําเร็จ
93.00 : สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนําแผนพัฒนาไปใช ใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจและดําเนินงานตามแผน
ใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
11. 4.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละ 86 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ และสามารถ ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่
ของตนตามระเบียบที่กําหนดไว
ผลสําเร็จ
98.00 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของประสานความรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางเปนระบบนําไปสูการ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
12. 5.โครงการบริหารงบประมาณเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : สถานศึกษามีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอกับการบริหารงานทุกฝายดําเนินงานประสบผลสําเร็จรอยละ 87
ผลสําเร็จ
100.00 : สถานศึกษามีแผนการบริหารการใชจายงบประมาณในการพัฒนางาน โครงการและกิจกรรม อยางพอเพียง มีความโปรงใส ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
13. 6.โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆเปนปจจุบัน และถูกตอง พรอมทั้งใหบริการ
ประชาสัมพันธดานขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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ผลสําเร็จ
100.00 : โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆเปนปจจุบัน และถูกตอง พรอมทั้งใหบริการประชาสัมพันธดาน
ขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร(เปาหมายขอ7)
โครงการ
1. 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนโดยนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชกับภาระงานในหนาที่ของตนไดเต็มตาม
ศักยภาพรอยละ 87
ผลสําเร็จ
95.25 : บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการสอนตามภารกิจหลักของตนไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. 2.โครงการอุดมการณประจําป

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรรอยละ87ไดปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณประจําป โดยใชเหตุผล ศาสนา และความรักเมตตาและสามารถนําวิธีการอบรมตาม
แนววิถีจิตซาเลเซียนไปใชในการอบรมผูเรียนใหมีอัตลักษณนักเรียนซาเลเซียนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
95.00 : บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักการอบรมตามแนวอุดมการณ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
3. 3.โครงการครูดีศรีวิสุทธิวงศ

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรรอยละ 87ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและงานเกิดประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
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แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564
ผลสําเร็จ
95.18 : บุคลากรทุกคนมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนผานเกณฑการประเมินระดับดี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู(เปาหมายขอ8)
โครงการ
1. 1.โครงการประชุมผูปกครอง

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละ 86 ของผูปกครอง เขารวมประชุมและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาของผูเรียน
ผลสําเร็จ
89.33 : ผูปกครองเขารวมประชุมและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน พรอมทั้งรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ของผูเรียน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. 2.โครงการแลกเปลี่ยนความรู

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละ 86 ของสถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยราชการ ทําใหผูเรียนไดรับความรูจากขาวสารตางๆ อยาง
หลากหลาย
ผลสําเร็จ
89.25 : สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยราชการ และทําใหผูเรียนทุกคนไดรับความรูอยางหลากหลายจากขาวสาร
ตางๆ และนําไปใชได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. 2.1กิจกรรมหนึ่งหองเรียนแลกเปลี่ยนความรู

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละ 86 ของสถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน ทําใหผูเรียนไดรับความรูอยางหลากหลาย
ผลสําเร็จ
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88.33 : สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนเปนอยางดี และทําใหผูเรียนทุกคนไดรับความรูอยางหลากหลาย และนําไปใชได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
4. 2.2กิจกรรมสื่อสารสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละ 86 ของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารตางๆ กับภายนอก เชน ครอบครัว ชุมชน และหนวยงานราชการ
ผลสําเร็จ
90.18 : สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ อยางเปนปจจุบัน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
5. 3.โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87ผูเรียนทุกคนรักษาความสะอาดสถานที่ตางๆของโรงเรียนรูคุณคาและรักษาสิ่งแวดลอม
ผลสําเร็จ
96.25 : ผูเรียนรักษาความสะอาดสถานที่ตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย และสถานที่ดังกลาวสะอาดเรียบรอย บอกคุณคา วิธีการรักษาสิ่งแวดลอม
และปฏิบัติได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
6. 3.1กิจกรรมรักษพิทักษความสะอาด

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87 ของผูเรียนทุกคนรักษาความสะอาด สถานที่ตางๆของโรงเรียน
ผลสําเร็จ
96.75 : ผูเรียนรักษาความสะอาดของสถานที่ตางๆภายในโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย
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มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
7. 3.2กิจกรรมรักษพิทักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87ของผูเรียนทุกคนรูคุณคา และรักษาสิ่งแวดลอม
ผลสําเร็จ
98.50 : ผูเรียนบอกคุณคาวิธีการรักษาสิ่งแวดลอม และปฏิบัติได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
8. 4.โครงการแหลงหมุนเวียนหลอเลี้ยงปญญา

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87โรงเรียนมีอาคารสถานที่หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูที่พัฒนายิ่งขึ้นเหมาะแกการใชงานและเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน
ผลสําเร็จ
96.75 : อาคารสถานที่มีหองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่พัฒนายิ่งขึ้นที่เหมาะแกการใชงานและเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
9. 4.1กิจกรรมรักษพิทักษหองเรียนหองปฏิบัติการ

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียนและหองปฏิบัติการ
ผลสําเร็จ
97.17 : ผูเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในการเรียนรูตามศักยภาพ
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
10. 4.2กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรู

คาเปาหมาย
87.00 : รอยละ 87ของผูเรียนมีแหลงเรียนรู ภายในและภายนอกหองเรียน มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการแสวงหาความรูของผูเรียน
ผลสําเร็จ
96.25 : ผูเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในการเรียนรูตามศักยภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

Page 88 of 137

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
11. 5.โครงการปรับปรุง อนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
87.00 : อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียนทั้งหมดมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหอยูในสภาพที่ดีรอยละ 87
ผลสําเร็จ
97.75 : โรงเรียนมี อาคารสถานที่ ที่มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงมีสภาพที่ใชการไดดี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

199

199

100.00

-

-

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

199

196

98.49

3

1.51

-

-

3. ดานสังคม

199

195

97.99

4

2.01

-

-

4. ดานสติปญญา

199

190

95.48

9

4.52

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 102

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

คณิตศาสตร

44

36.83

30.50 28.73 37.88

+9.15

31.85

มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

44

34.31

33.51 40.04 36.99

-3.05

-7.62

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

44

50.38

47.35 59.63 54.30

-5.33

-8.94

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

44

39.22

34.75 55.37 48.44

-6.93

-12.52

ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 96

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

คณิตศาสตร

50

24.47

28.44 31.26 23.84

-7.42

-23.74

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

50

31.45

29.67 28.53 30.04

+1.51

5.29

มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

50

51.19

59.57 69.72 56.12

-13.60

-19.51

ไมมีพัฒนาการ
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วิชา
ภาษา
อังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564
50

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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31.11

32.19 43.33 32.94

-10.39

-23.98

ไมมีพัฒนาการ

2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
จํานวน
รอย จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอย จํานวน
จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
84
81 96.43 83
77 92.77 89
88 98.88 100 79 79.00 99
85 85.86 102 66 64.71
คณิตศาสตร 84
81 96.43 83
78 93.98 89
85 95.51 100 75 75.00 99
62 62.63 102 95 93.14
วิทยาศาสตร
และ
84
80 95.24 83
76 91.57 89
69 77.53 100 95 95.00 99
88 88.89 102 95 93.14
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 84
81 96.43 83
80 96.39 89
87 97.75 100 98 98.00 99
80 80.81 102 84 82.35
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 84
80 95.24 83
79 95.18 89
85 95.51 100 98 98.00 99
77 77.78 102 85 83.33
สุขศึกษาและ
84
82 97.62 83
82 98.80 89
89 100.00 100 99 99.00 99
99 100.00 102 103 100.98
พลศึกษา
ศิลปะ
84
80 95.24 83
78 93.98 89
85 95.51 100 93 93.00 99
94 94.95 102 100 98.04
การงานอาชีพ 84
76 90.48 83
79 95.18 89
89 100.00 100 95 95.00 99
99 100.00 102 101 99.02
ภาษาตาง
84
79 94.05 83
83 100.00 89
58 65.17 100 89 89.00 99
89 89.90 102 64 62.75
ประเทศ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทอม 1

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1

ม.2

ม.3

จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผล
รอยละ
รอยละ
รอยละ
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน เรียน 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

83

64

77.11

85

58

68.24

97

46

47.42

คณิตศาสตร

83

46

55.42

85

74

87.06

97

62

63.92

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

83

48

57.83

85

61

71.76

97

82

84.54

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

83

66

79.52

85

53

62.35

97

60

61.86

ประวัติศาสตร

83

75

90.36

85

50

58.82

97

55

56.70

สุขศึกษาและพลศึกษา

83

83

100.00

85

62

72.94

97

83

85.57

ศิลปะ

83

83

100.00

85

85

100.00

97

97

100.00

การงานอาชีพ

83

75

90.36

85

61

71.76

97

66

68.04

ภาษาตางประเทศ

83

15

18.07

85

34

40.00

97

61

62.89
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เทอม 2

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1
จํานวน
นักเรียน

นักเรียนผลเรียน รอย
3 ขึ้นไป
ละ

ม.2

ม.3

จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ

จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ

ภาษาไทย

80

54

67.50

86

72

83.72

96

65

67.71

คณิตศาสตร

80

58

72.50

86

82

95.35

96

67

69.79

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

80

77

96.25

86

57

66.28

96

30

31.25

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

80

65

81.25

86

56

65.12

96

61

63.54

ประวัติศาสตร

80

65

81.25

86

55

63.95

96

69

71.88

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

53

66.25

86

69

80.23

96

68

70.83

ศิลปะ

80

77

96.25

86

80

93.02

96

94

97.92

การงานอาชีพ

80

65

81.25

86

55

63.95

96

67

69.79

ภาษาตางประเทศ

80

37

46.25

86

26

30.23

96

62

64.58
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 89

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 64 - เฉลีย่ ป 64 เทียบป การเทียบกับ
2564
63)
63
รอยละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

56.14

41.04 43.55

-

-43.55

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

49.44

48.73 34.04

-

-34.04

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 84

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน
รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2564
เฉลี่ย (ป 64 - 63) เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564
อานรูเรื่อง

-

72.79

86.15 85.15

-

-85.15

-

-

อานออกเสียง

-

69.95

67.72 82.69

-

-82.69

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 102

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 64 - 63)
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 96

คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียนเขา
เฉลี่ย (ป 64 ประเทศป 2564
สอบ
63)
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

อัลกุ
รอานฯ

96.00

-

37.61

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

96.00

-

35.42

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

96.00

-

50.87

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

96.00

-

36.17

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

96.00

-

42.56

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

96.00

-

42.09

-

-

-

-

-

-

มลายู

96.00

-

40.92

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

96.00

-

27.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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รอยละของคะแนน
เฉลี่ย ป 64 เทียบป
63

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ม.1

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.2

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.3

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

1.บานนักวิทยาศาสตรนอย

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

2.Project Approach

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

3.หมูบานคุณธรรม

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4.Brain Based Learning พหุปญญา
ทักษะการคิด

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

5.หมูบานคุณธรรม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

6.ระบบSPS(Salesain preventive
system)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

7.Active Learning

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

สถานศึกษา

ภาค/ประเทศ

สํานักงานโครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก
ขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ดีมาก

รับรอง

ดี

รับรอง

ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดี

ดี

ดี

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

ดี

ดี

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 199

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

87.00

199

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

199

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

199

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

199

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

199

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

87.00

197

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

195

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

195

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

197

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

199

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

196

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

197

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

199

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

194

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

197

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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87.00

196

100.00

ยอด
เยี่ยม

98.99

ยอด
เยี่ยม

98.49

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง

√

-

196

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

194

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

195

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

197

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

197

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

195

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

87.00

190

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

197

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคําตอบ

√

-

194

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

184

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

192

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

190

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

185

สรุปผลการประเมิน

95.48

ยอด
เยี่ยม

98.24

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

พัฒนาดานรางกาย
เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองไดเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว
ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดีและเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย สามารถเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย
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จัดใหมีโครงการสงเสริมสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมวัยใสดูแลสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลสอดคลองกับกลยุกธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
สถานศึกษา เด็กมีคุณลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเด็กกลาแสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง สนใจในการเลนกีฬา การเลื่อนไหวควบคุมอารมณไดอยางเหมาะ
สมกับวัย สงเสริมใหเด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยาง ดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดไว ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชบานดุง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโพนสูงเหนือ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมูบานคุณธรรม
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธภายในโรงเรียน (ภายใตมาตรการปองกันโรค โควิด -19) เด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ ไดพัฒนาการเคลื่อนไหวรางกายใหคลองแคลว มีการ
ทรงตัวที่ดี มีการบันทึกนํ้าหนักสวนสูงของเด็กมีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง เดือนละ 1 ครั้ง ในสมุดบันทึกบัญชีเรียกชื่อและสมุดรายงานประจําตัวเด็กและแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมจากการสัมภาษณ แบบบันทึกประเมินกิจกรรม แบบบันทึกประเมินพัฒนาการเด็ก นําผลการประเมินชี้แจงติดตามพัฒนาการเด็ก นํา
ปญหามาปรับใชในการจัดทําโครงการตอไป

พัฒนาการดานอารมณจิตใจ
การพัฒนาการปฐมวัย ใหมีการพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ และแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมตามวัย เนนการพัฒนาคุณภาพเด็กเปนสําคัญ ไดกําหนด
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กใหเด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกทํากิจกรรมกับผูอื่นได เด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ ผลงานของตนเองและผูอื่น จัดกิจกรรมวันคริสตมาสที่ใหเด็กมีสวนรวมในการชวยเหลือแบงปนและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว รูจัก
ยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตอสังคม ใชเครื่องมือคือ แบบประเมินสรุปโครงการและกิจกรรม แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ผานการสังเกต
สัมภาษณ และทดสอบพัฒนาการนําผลการประเมินกิจกรรมและผลการประเมินพัฒนาการของเด็กมาสรุป เพื่อปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหาที่พบในการจัดกิจกรรม
มาวางแผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมใหดีขึ้นตอไป

พัฒนาการดานสังคม
การกําหนดโครงการสงเสริมวันสําคัญและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมโดยมีจุดเนนเกี่ยวกับกลยุกตที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ใหพัฒนาการที่เหมาะสมกับตามวัย เด็กมีพัฒนาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาเด็กสามารถรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเองและสวนรวมอยางถูกวิธีและพอเพียงประหยัด
อดออม เด็กมีความรักธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยโดยจัดกิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมการละเลนแบบไทย กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรม
วันลอยกระทง ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาเด็กสามารถมีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยสามารถเลน บอกชื่อ และเขาใจ เกี่ยวกับการละ
เลนแบบไทย การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสําคัญของไทย เด็กยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคลสามารถเลนและทํารวมกับผูอื่นไดโดยการจัดกิจกรรม
หมูบานคุณธรรม กิจกรรมหนูนอยคนดี กิจกรรมระเบียบวินัยในวัยเยาว กิจกรรมรักและกตัญู กิจกรรมรําลึกบุญคุณครู กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดเด็กมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามขอตกลงได การจัดกิจกรรมดําเนินการตามแผนงานที่ไดกําหนดในแตละกิจกรรมโดยในแตละกิจกรรมจะใชเครื่อง
มือแบบประเมินสรุปโครงการและกิจกรรมแบบประเมินพัฒนาการของเด็กจากการสังเกต สัมภาษณ และทดสอบจากจักกิจกรรมที่จัดขึ้นนําผลการประเมินและขอ
ปญหาที่พบมาปรับใชในการจัดทําโครงการและกิจกรรมในปการศึกษาตอไป

พัฒนาการดานสติปญญา
การจัดการดําเนินตามแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานการใชภาษาสื่อสาร สนทนา
โตตอบ เลาเรื่องราว อาน เขียนภาพ สัญลักษณ โดยการจัดกิจกรรมปฐมวัยรักการอาน สอดคลองกับกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก ตัวชี้วัดความสําเร็จคือ เด็กมีนิสัย
รักการเรียนรู ใชภาษาเลาเรื่องราวจากนิทานที่อานใหผูอื่นเขาใจ เด็กตั้งคําถามในสิ่งที่สนใจและพยายามหาคําตอบ โดยจัดกิจกรรม Project Approach เด็กมีความ
สนใจในสิ่งตางๆ เรียนรูและหาคําตอบดวยวิธีที่หลากหลายเปนลําดับขั้นตอน เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คิด
แกปญหาตัดสินใจในเรื่องงายๆ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะคณิตศาสตรดวยจินตคณิตและโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย เด็กมีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆและมีความสามารถในการเรียนรูและปฏิบัติโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานารู เด็กไดรับประสบการณ การเรียนรูจากแหลงการเรียนรูอยางเหมาะสมภายใตมาตรการการปองกันโควิด-19
เด็กใชสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู โดยการจัดทําโครงงาน Project Based Learning เด็กใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติ
ดําเนินการตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมที่กําหนดใหเหมาะสมกับชวงเวลาและสถานการณ กําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค
ดําเนินการประเมินดวยใชเครื่องมือที่กําหนดในโครงการและกิจกรรมคือ แบบสรุปโครงการ แบบประเมินกิจกรรม แบบประเมินพฤติกรรม
นําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมในปการศึกษาถัดไป และนําเสนอผลสรุปโครงการและทุกกิจกรรมผานทางรูป
แบบออนไลน Application Line , เพจ Facebook ของสถานศึกษาและเว็บไซต School Bright สูสาธารณะใหทราบขอมูล และเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วถูกตอง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-
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ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

√

-

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวิสุทธิวงศไดศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยไวอยางชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอม และไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรู การเลน และการลงมือปฏิบัติ ตามความตองการและความแตกตางตาม
ศักยภาพของเด็ก สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนและทองถิ่น มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก แผนพัฒนา / โครงการ /กิจกรรม
ในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุงพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดาน ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา วางแผนจัดทําเครื่องมือแบบประเมิน
แผนการปฏิบัติการ แบบประเมินโครงการและกิจกรรม แบบประเมินพัฒนาการเด็กตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามสภาพจริง ภายใตมาตรการปองกันโควิด-19 จัดให
มีการประเมินตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
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สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
วิถีจิตซาเลเซียนและระบบ SPS (Salesian Preventive System) ในการพัฒนาครู กิจกรรมการคนหาความรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองสูจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพครู ใหมีความรูทันตอเหตุการณปจจุบัน กําหนดใหมีการประชุมครูเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูของครูและ
ติดตามความกาวหนาของพัฒนาการเด็ก รวมทั้งแบงปนความรูของครูที่ไปอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา มีการประชุมรวมกับครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบการปฏิบัติของสถานศึกษา มีการแบงปนความรูดานตาง ๆทั้งจากผูบริหาร ครูและบุคลากรอื่น ๆ สนับสนุนใหครูอบรมศึกษา
ดูงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนใหครูทุกคนเปนสมาชิกเครือขายโทรทัศนครู และบันทึกความรูจากการชมรายการครูมืออาชีพอยางนอยสัปดาหละ 1
เรื่อง จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยการนิเทศการสอน กิจกรรม
พัฒนาสื่อการสอนที่ตองปรับการจัดประสบการณเปนแบบออนไลน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เด็กนักเรียนไมสามารถมาเรียนไดตามปกติ ในชวงสถานการณ
ดังกลาว แตยังมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ on hand สรางเครื่องมือที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกําหนดเกณฑการประเมิน กิจกรรม
พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย และจัดโครงการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครูใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอเด็ก สถานศึกษาจัดครูเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนหองเรียน
โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยปองกัน DMHTT คํานึงถึงความปลอดภัยในสถานการณที่มีการติดตอ
ประสานงานระหวางผูมาประสานงานและทางโรงเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และกลุม มีมุมประสบการณที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม
พอเพียง เชนปายมาตรการปองกันโรคโควิด 19 ตามสถานที่ในและนอกหองเรียน อางลางมือ เจลแอลกอฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิ ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็ก เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหมาะสมกับเด็ก สะอาด ปลอดภัย จัดใหมีเครื่องเลนสนาม ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรง
ฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองนํ้า หองสวม พรอมอุปกรณที่จําเปนเหมาะสมกับเด็ก จัดใหมีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู อํานวยความสะดวก
ในการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู
โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาระบบการนิเทศ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย กิจกรรมพัฒนาผลิตสื่อการสอน และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงการ
เรียนรู มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู
ปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการนําผลการวิเคราะหพัฒนาการเด็ก ตามสภาพ
ปญหา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค สาระการเรียนรูรายป การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตรไวอยาง
ครบถวน สอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา และสรุปผล จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมีตัวแทนผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวมนําไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 6

จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑที่
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

87.00

6

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

87.00

6

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

6

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

87.00

6

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

6

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

6

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

6

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
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87.00

6

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑที่
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย

√

-

6

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียน
รูทางวิชาชีพ

√

-

6

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยมุงเนนความสําคัญการพัฒนาศักยภาพครูในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหครูใชเปนเครื่องในการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหกับเด็กที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและ
ดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนาเพียงดานเดียว สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมีความสุข โดยนําหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการจัดประสบการณทุกหนวยการเรียนรูตลอดป ที่ครอบคลุม 4 สาระที่ควรเรียนรูไดแก เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆรอบตัว สอดคลองมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค 12 มาตรฐาน โดย
ยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริง ใชหลักความสมดุลในการเรียนรูของสมองทั้ง 2 ซีก (Brain Based Learning)คํานึงถึง
ความแตกตางตามศักยภาพของเด็กในการเรียนรูและสงเสริมความสามารถของเด็กแตละคนตามหลักทฤษฎีพหุปญญาและเนนการสงเสริมทักษะการคิดใหกับเด็ก
ปฐมวัยผานกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบหนวยการเรียนรู (Project Approach , Project Based Learning) และศาสตรตางๆอยางสมดุลภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปนแนวทางดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตเด็กเพื่อมุงเนนสรางเด็กใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
ครูทุกทานศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อทําแผนการจัดประสบการณที่ครอบคลุม 4 สาระที่ควรเรียนรู มีการเรียนรู
แบบโครงงาน(Project Based Learning)และในแตละปการศึกษามีการจัดกิจกรรมProject Approachที่เด็กออกแบบกิจกรรมตามความสนใจของเด็กบูรณาการเขากับ
แผนการจัดประสบการณ ในแผนการจัดประสบการณกําหนดวัตถุประสงค ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรูและประสบการณ โดยยึดหลักการ
จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมการศึกษา
ในทุกกิจกรรมเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนและใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงเกิดประสบการณตรง แลวใชแบบประเมิน
ประสบการณหลังการสอน สรุปผลลงในแบบบันทึกหลังสอน
การตรวจสอบและการประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบโดยการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กตามสภาพ
จริง มีแบบประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันจากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ การสอบถามจากตัวเด็กและผูปกครอง โดยทํา
แบบสอบถามในแตละหนวยการเรียนรู การสํารวจและวิเคราะหผลขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กจากแบบฝกหัดในแผนการจัดประสบการณ แบบประเมินพัฒนาการ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและแบบทดสอบประเมินความพรอมในการเรียนรูทักษะพื้นฐานตามศาสตรตางๆ เพื่อนําปญหามาวิเคราะหถึงสาเหตุในการจัด
ประสบการณการเรียนรู
จากการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดประสบการณการเรียนรู นําปญหาที่พบมาวางแผนจัดการเรียนรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับคุณครูทุกทานและจัดชุมชนแหงการเรียนรูกับผูปกครอง ชุมชนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดประสบการณของเด็กเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนรู สรุปการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม โครงงานและโครงการในปการศึกษา 2564 นําเสนอผานทางรูปแบบออนไลน Application Line , เพจFacebook ของ
สถานศึกษาและเว็บไซต School Bright เพื่อแจงผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและผลการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาสูสาธารณะใหทราบ
ขอมูล และเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วถูกตอง
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 821

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

87.00

808

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

800

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

821

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

800

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

810

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
87.00
แกปญหา

803

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

800

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

800

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

810

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

87.00

805

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทํางานเปนทีม

√

-

810

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

800

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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87.00
√

-

800
800

98.42

ยอด
เยี่ยม

97.81

ยอด
เยี่ยม

98.05

ยอด
เยี่ยม

97.44

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

800

87.00
√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

800

97.44

ยอด
เยี่ยม

98.78

ยอด
เยี่ยม

98.78

ยอด
เยี่ยม

97.44

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

98.66

ยอด
เยี่ยม

800
87.00

811

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

821

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

800

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

87.00

811

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

800

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

821

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

87.00

800

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

800

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

800

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

87.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
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821
87.00

√

-

821

810
810

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

สรุปผลการประเมิน

-

810
98.28

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
โรงเรียนวิสุทธิวงศ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด วิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และแกปญหาได โดยอาศัยโครงการ และกิจกรรมที่สงเสริมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 กลุมสาระ
กิจกรรมรักษภาษาไทย กิจกรรม Cool Math กิจกรรม Enjoy Science กิจกรรมคนดี คิดดี สังคมดี กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข กิจกรรม สุนทรียภาพสรางสรรค
กิจกรรมสงเสริมทักษะการงานอาชีพ กิจกรรมEnglish Timeโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรม The best of VS กิจกรรมBest of the best
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูมาตรฐานสากล กิจกรรม รูคิด รูใช เทคโนโลยีกิจกรรม รักเรียนรู กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมปายแนะแนวอาชีพ
โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยกิจกรรมมารยาทงามอยางไทย กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาไทยในทองถิ่น กิจกรรมรอยรักพระคุณครู กิจกรรมสดุดี
องคราชินีคูฟาไทย กิจกรรมเทิดไทองคราชัน กิจกรรมหนึ่งเดียวคือแม กิจกรรมวันพอแหงชาติ โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิตชีวิตสดใส โครงการหมูบานคุณธรรม
โครงการสงเสริมกีฬาสีสัมพันธ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยรักและกตัญู กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมวันคริสตมาส โครงการระเบียบวินัย โครงการพัฒนางานสภานักเรียนสูความเปนเลิศโครงการลูกเสือ -เนตรนารี โครงการงานอภิบาล โครงการเสริมสราง
กระบวนการคิดดวยจินตคณิต โครงการหมูบานคุณธรรมมีกระบวนการจัดการศึกษาอบรมและอภิบาลตามวิถีจิตซาเลเซียน(Salesian Preventive System) โดยมี
หัวขอปฏิบัติประจําเดือนดังนี้
พฤษภาคม

สีฟา

หัวขอกิจกรรม Together We can

กรกฎาคม

สีเขียว

หัวขอกิจกรรม Together We can

สิงหาคม

สีเหลือง

หัวขอกิจกรรม Design for change

กันยายน

สีฟา

หัวขอกิจกรรม Design for change

พฤศจิกายน

สีฟา

หัวขอกิจกรรม 150 ปแหงพระพร กาวไปขางหนาดวยความหวัง

ธันวาคม

สีเขียว

หัวขอกิจกรรม 150 ปแหงพระพร กาวไปขางหนาดวยความหวัง

มกราคม

สีชมพู

หัวขอกิจกรรม Dare 2 Care

กุมภาพันธ

สีเหลือง

หัวขอกิจกรรม Dare 2 Care

โดยดําเนินโครงการ และกิจกรรมตามการวางแผนงานประจําปอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกโรงเรียนตามที่กําหนด พรอมทั้งเปดโอกาส
และใหความรวมมือกับทองถิ่น และชุมชนในการเขามามีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความยืดหยุนตามสถานการณแวดลอม ความตองการของทองถิ่น และชุมชน
มีการสรางเครื่องมือที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกําหนดการประเมินโดยเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษดวยวิธีการที่หลากหลาย
สะทอนคุณภาพของผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาที่เกิดจากการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําประสบการณ
การเรียนรู และการแขงขัน หรือการประกวดทั้งใน และนอกโรงเรียน
จากการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 นักเรียนมีความสามารถในการอานการ
เขียนการคิดวิเคราะหตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด มีนวัตกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรู และมีพื้นฐาน
ในการดําเนินการตามทักษะชีวิต ไดจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตก
ตางดานความคิด สังคม ความเชื่อและวิถีชีวิต และความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีรวมทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะ
ทางปญญาที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรูใฝเรียนและเรียนรูอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานของโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาไดตรงตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่มีอยางชัดเจน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีผลการทดสอบตามนโยบายการทดสอบการอานเขียนภาษาไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินความ
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สามารถดานการอาน(RT) การอานรูเรื่องสูงกวาระดับประเทศสวนผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลดานภาษาและดาน
คํานวณสูงกวาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในระดับประถมศึกษาปที่6คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการทดสอบสูงขึ้นมีพัฒนาการในสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีทักษะ
การสื่อสารผานกิจกรรมทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน สามารถนําไปตอยอดแลวปรับใชในชีวิตประจําวัน และสรางประสบการณใหม ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสง
ผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นตอการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร และสรางแรงบันดาลใจในการเรียนพรอมกับทิศทางในการประกอบอาชีพในอนาคตที่หลากหลาย สงผล
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วางแผน แกปญหา มีทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ การทํางานเปนกลุม การมีจิตสาธารณะการรวมกิจกรรมกับชุมชน ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองรวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมปจจุบัน ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตาง
ๆ มีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี โดยการไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโพนสูงเหนือ ในการจัด
กิจกรรมใหความรู และดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ ผูเรียนรูจักยอมรับในกฎกติกาของสังคม มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต เขาใจเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีประชาธิปไตย กลาแสดงความคิดเห็น มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทยมีความรู ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีการจัดกิจกรรมที่ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในชุมชนที่เปนบริบทของโรงเรียน เชิญวิทยากรทองถิ่น
ปราชญชาวบานมาใหความรู สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนวิสุทธิวงศกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่มีความสอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชน โรงเรียน อยางชัดเจน และสอดคลองกับแผนการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาล และตนสังกัด จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ทั้งในดานทรัพยากรทางการศึกษา และขอมูลสารสนเทศ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ มีระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการนิเทศภายใน
และนําขอมูลมาใชในการพัฒนา โดยไดวางแผนใหมีโครงการตาง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสงเสริมใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอุดมการณประจําป“รวมพลังเยาวชน สรางสรรคสังคม ดวยคุณธรรม”
กิจกรรมเกียรติยศครู โครงการติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการบริหารงบประมาณเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปกิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบ กิจกรรมพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมนิเทศการสอนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมผูปกครอง โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมรักษพิทักษความสะอาด กิจกรรมพิทักษสิ่งแวดลอมโครงการแหลงหมุนเวียนหลอ
เลี้ยงปญญา โครงการปรับปรุงอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย บุคลากรใน
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โรงเรียน นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา เนื่องจากผูบริหารมีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดี สามารถใหคําแนะนํา คํา
ปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้งไดอุทิศเวลาใหกับการทํางานและเอาใจใสตอการจัดการศึกษาเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ
โรงเรียนวิสุทธิวงศดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางแผนไว มีวิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของ
ชุมชน ทองถิ่น และแผนการศึกษาชาติ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน ทุกกลุมเปา
หมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได มีสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนใหผูเรียนไดใฝเรียนรู และมีความปลอดภัย
โรงเรียนวิสุทธิวงศมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเปนระบบและตอเนื่องตามเอกลักษณของโรงเรียน
ยึดหลักธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือขายอุปถัมภ สงผลใหมีสื่อ และแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 40

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

87.00

40

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

√

-

40

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

40

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

40

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

40

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

40

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

87.00

40

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

40

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

40

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

40

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

87.00

40

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

40

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

40

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

87.00

40

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

40

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

40

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

40

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

40

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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87.00

40

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรู

√

-

40

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

40

สรุปผลการประเมิน

100.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรียนวิสุทธิวงศ เปดทําการสอน 16 พฤษภาคม เปดสอน 3 ระดับ 1.ระดับกอนประถมศึกษา 2.ระดับประถมศึกษา 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดกิจกรรม
การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนใหไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติทั้งในการจัดกิจกรรมชมรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกิจกรรมSTEM EDUCATION โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ RTกิจกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ของ NTกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ O-netโครงการเยี่ยมบานนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูมาตรฐานสากล กิจกรรมชมรมพาเพลิน
กิจกรรมเปดโลกกวางทางการศึกษา โครงการอุดมการณประจําป โครงการครูดีศรีวิสุทธิวงศ เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเอง ฝกกระบวนการคิดของ
นักเรียนใหเกิดทักษะ การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อ
ใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข จัดการนิเทศและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีอาคาร 4 หลัง 1.อาคารอํานวยการ 2.อาคารเรียนประถม
มัธยม 3.อาคารเรียนอนุบาล 4.อาคารโรงอาหาร และมีหองปฏิบัติการดังนี้ หองพยาบาล 3 หอง หองสมุด 1 หอง หองวิทยาศาสตร 1หอง หองแนะแนว 1 หอง
หองธุรการ 1 หอง หองจริยะ 1 หอง หองศิลปะ 1 หอง หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง หองคอมพิวเตอร 2 หอง มีการติดตามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 103 คน มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 96 คน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิด และ
ลงมือปฏิบัติ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูรอบดาน หองสมุด คอมพิวเตอร ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สวนหยอม/สวนสุขภาพ
สวนเกษตร เรือนเพาะชํา สนามเด็กเลน ลานกิจกรรม ปายนิเทศ/บอรด มุมหนังสือ โรงอาหาร บอปลา นาขาว โบสถ วัด โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ สถานที่
ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/สถานีตํารวจ/องคการบิหารสวนตําบล ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด/โรงงาน พื้นที่เพาะปลูก/ไร/สวน หัตถกรรมพื้นบาน/
สินคาพื้นเมือง คายลูกเสือ เสริมทักษะดนตรี-นาฏศิลปกิจกรรมสุนทรียภาพสรางสรรค เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเอง ฝกกระบวนการคิดของนักเรียน
ใหเกิดทักษะ การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู พัฒนาผู
เรียนสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น มีปราชญชาวบานมาใหความรูกับนักเรียน อาทิเชน ประโยชนเกลือ การจักสาน การทอผา การทําอาหารตาง ๆ
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิด
เห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหลงเรียนรูที่หลาก
หลาย มีเทคนิควิธีการแบบบูรณาการ ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน จัดการนิเทศและ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องมีการติดตามระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูทุกคนนําผลการประเมินมาทํางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน ติดตามและนิเทศชั้นเรียน สงเสริม
ความเปนประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณรวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

Page 119 of 137

ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีสมรรถภาพทางรางกายสามารถเคลื่อนไหว รางกายไดคลองแคลวหยิบจับสิ่งของขนาดใหญได 2.เด็ก
สามารถดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยที่ดี มีอารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน สามารถปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบสมวัย มีความซื่อสัตย มีนํ้าใจ
ปรับตัวเขากับสังคมได รูจักการเปนผูนําผูตามที่ดี รวมกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 3. เด็กมีความสามารถในการ
คิด แกปญหา ตัดสินใจในเรื่องงายๆได และสรางสรรคผลงานตามความคิด จินตนาการของตนเองไดเหมาะสมตามวัย 3. เด็กมีความสามารถในการคิด แกปญหา ตัดสิน
ใจในเรื่องงายๆได และสรางสรรคผลงานตามความคิด จินตนาการของตนเองไดเหมาะสมตามวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานและสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและความ
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบ 3. มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูมีเอกลักษณของครูซาเลเซียน คือ ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีศีลธรรม และมีวิถีความพอเพียง มีครูครบชั้นเรียน ใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2.
ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจมุงมั่น ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถ 3. ครูแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง จัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของโรงเรียน มีอัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ (ขยัน ศรัทธา
ราเริง) 2. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นมีความภูมิใจในความเปนไทยและทองถิ่นของตน ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลาก
หลาย 3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แกปญหา สามารถสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่กําหนดไวชัดเจน สอดคลองกับบริบททองถิ่น แผนการจัดการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด มีความยืดหยุน
ตามความตองการของชุมชน มีการพัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครูมืออาชีพ เปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและการเรียนรูของผู
เรียน 3.สถานศึกษามีระบบ SPS (Salesian preventive system) เพื่อใชในการจัดการบริหารอยางมีสวนรวม และมีประสิทธิภาพ 4.สถานศึกษาจัดระบบ พัฒนา
ระบบใหบริการ ติดตามผลการใชบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน
ศึกษา 5.สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ บริเวณอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ สะอาด
ปลอดภัย 6.สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธที่ดี ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ของภาครัฐและ เอกชน สถาบันทางวิชาการและองคกรทาง
ศาสนาในการพัฒนาการศึกษาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดจนการบริการของชุมชน ซึ่งเปนวิธีการรวมมือโดยการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค อยางชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.ครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active Learning) ใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิด และการปฏิบัติ จริง สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู สง
เสริมการสรางนวัตกรรม 2.ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นพัฒนาการสอน ขยัน ทุมเท ในหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบ เปนผูดูแล ชวยเหลือ และชี้แนะ เอาใจใส ดูแลติดตาม
นักเรียนเปนรายบุคคล 3. ครูมีความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีวัฒนธรรมที่ดีในการทํางานรวมกันแบบครอบครัว แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
จัดการเรียนรู
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. พัฒนาเด็กใหมีทักษะดานการสื่อสาร การคิด และการแสวงหาความรูจากสิ่งรอบตัวมากขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาครูใหมีความรูในการจัดประสบการณ และดูแลเด็กพิเศษ
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การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง เนนการพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล 2.พัฒนาครูในการใชเทคโนโลยีใหมีความชํานาญมากขึ้น
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. พัฒนาผูเรียนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแสวงหาความรู และใชอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม พรอมการประสานขอความรวมมือกับผู
ปกครองในการวางแผนรวมกัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดมากยิ่งขึ้น 2.การจัดกิจกรรมหรือเทคนิควิธีการที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละ
กลุมสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา และพัฒนาการของผูเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดมีความสามารถในการรูจักคิดวิเคราะห และใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาตนเอง 2. จัดการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน เพื่อพัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานและการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.พัฒนาบุคลากรโดยการสงเขาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
3.พัฒนากิจกรรม โครงการ ที่เนนใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู อยูในบรรยากาศของการอบรมดวยหลักธรรมของศาสนา ทําใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคา
นิยมที่พึงประสงค ดําเนินชีวิตพอเพียง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง
6. ความตองการชวยเหลือ
1. การพัฒนาครูผูสอนตอการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับพัฒนาการผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2.การจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะ การคิด การวิเคราะหที่สอดคลองกับการศึกษาระดับโลกตามแนว
ทางการวัดและประเมินผล O-Net
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- ตราพระราชทานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา 2562
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาครู พัฒนานักเรียนใหไดเรียนรูบนพื้นฐานของหลักเหตุผล ศาสนา และความมีเมตตา ภายใตวิถีจิตซาเล
เซียน (SALESIAN PREVENTIVE SYSTEM) ไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สงผลให
นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เกิดทักษะพื้นฐาน เรียนรูจักคิดดวยเหตุ ดวยผล และมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมุงตอยอดใหมีความเขมแข็งมากขึ้น
- การแขงขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การวาดภาพระบายสีเปนการฝกสมองของเด็กๆใหไดใชงานสมองในสวนตางๆมากขึ้น จากขอมูลที่วาสมองซีกขวาเปนสวน
ของความคิดสรางสรรคทําหนาที่ในเรื่องศิลปะ ความเขาใจการเห็นภาพ 3 มิติ ดนตรี เพลง และการใชจินตนาการ สวนสมองซีกซายเปนสวนของการคิดวิเคราะหทํา
หนาที่ในเรื่องการอาน เขียน ใชภาษา ทักษะตัวเลข การใชเหตุผล ควบคุม และการพูด ซึ่งการวาดภาพการระบายสีการตูนเด็กๆจะสามารถคิดไดวานี่คือรูปทรงอะไรควร
ใชสีใด ในการระบายฝกการคิดวิเคราะหชวยกระตุนการทํางานของเซลลสมองทั้งสองซีกไดดีมากยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนไดใชเวลาอยูกับงานศิลปะการวาดภาพระบายสีจะ
ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลายและลดความเครียดลงได
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- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) หองเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆเปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางชัดเจนและมีคุณภาพดวยกิจกรรมในชั้นเรียน การเรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การเรียนรูผานการเลนเกมการแสดงผลงาน การทําโครงการ สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน สนุกในการเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน กอใหเกิดแรงบันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีการแขงขันโรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับ
ครูผูเชี่ยวชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสม พรอมกับการสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันการเลานิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศฝกเด็กใหมีความกลาแสดงออกในการเลานิทาน ใชนํ้าเสียงที่สอดคลองกับเนื้อเรื่อง ดําเนินเรื่องจุดเริ่มตน จุดวิกฤต การคลี่คลายเรื่อง เรื่องที่โรค
กอใหเกิดขอคิดที่มีประโยชนและไมขัดตอศีลธรรม มีการสรุปเรื่องราวที่เปนคุณธรรมและนําไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันได โดยมีการฝกเลานิทานเปนประจําทุกสัปดาห
มีการแสดงผลงานการเลานิทานดวยสื่ออุปกรณตางๆดวยเนื้อเรื่องที่แทรกคุณธรรมคําสอนที่ดี เปนขอคิดเตือนใจสงผลใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการอบรมมารยาทแกเด็ก ปลูกฝงใหเด็กปฏิบัติตามหลักมารยาทไทยเหมาะสมตามวัย คือ มีกิริยา วาจา ตางๆ เชน การยืน การเดิน การนั่ง
การนอน การรับของสงของ การทําความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใชคําพูด การฟง การ
ใชเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการตางๆ ที่สุภาพเรียบรอย ที่บุคคลพึ่งปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาละเทศะ อันเปน
ลักษณะสําคัญของคนไทย จากการอบรมสมํ่าเสมอใหโอวาทในกิจกรรมยามเชา การฝกปฏิบัติกอนเขาหองเรียนโดยมีการไหวครูกอนเขาหองเรียนเสมอ การใหแรงเสริม
ดวยการชมเชยเด็กที่มีมารยาทดี เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆอีกทั้งสนับสนุนใหโอกาสเด็กไดเขารวมแขงขันการประกวดมารยาทไทย สงผลใหเด็กทุกคนเรียนรูมารยาท
ไทยและปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดีของตนเองและสามารถเปนแบบอยางใหผูอื่นได
- การแขงขันปนดินนํ้ามัน การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยการปนดินนํ้ามัน เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเนื้อมือมัดเล็กใหแข็งแรง โดยครูจะนํามาเปนกิจกรรมเริ่มตนสําหรับ
เด็กปฐมวัย กอนจะพัฒนาใหเด็กปฐมวัยไดเริ่มจับดินสอ เพื่อฝกเขียนโดยอยางนอยเด็กจะไดฝกหัดขยับ จับ กดและปนตามแตจินตนาการของตนเอง อาจจะเปนรูปราง
รูปทรงหรือไมเปนรูปบางก็ขึ้นอยูกับพัฒนาการของเด็กแตละคน เปนกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติเปนประจําสมํ่าเสมอ สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานจินตนาการ ผอนคลาย แลก
เปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน และมีความภาคภูมิใจในการนําเสนอผลงานของตนเอง แกครู เพื่อน และผูปกครองสามารถรับคําแนะนํา เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น ตามศักยภาพของเด็กแตละคน
- การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดกิจกรรมสรางเสริมพัฒนาการเด็ก ดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ และตกแตงเปนรูปตางๆใหเด็กไดฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็ก การประสานการ
ทํางานของตาและมือการกระตุนความคิดสรางสรรค การเพิ่มสมาธิ ความสนุกสนานเปนการสรางเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจในกิจกรรมประจําวัน และมีการ
แสดงผลงานของแตละคนใหกับเด็ก ครู และผูปกครองที่มาเยี่ยมชมสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมใหเหมาะ
สมตามวัย เกิดความภาคภูมิใจและนําการเรียนรูนั้นมาปรับพัฒนาใหดีมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยคําแนะนําของผูปกครองครูและเด็กๆ
- การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดกิจกรรมสรางเสริมพัฒนาการเด็ก ดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ และตกแตงเปนรูปตางๆใหเด็กไดฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็ก การประสานการ
ทํางานของตาและมือการกระตุนความคิดสรางสรรค การเพิ่มสมาธิ ความสนุกสนานเปนการสรางเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจในกิจกรรมประจําวัน และมีการ
แสดงผลงานของแตละคนใหกับเด็ก ครู และผูปกครองที่มาเยี่ยมชมสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมใหเหมาะ
สมตามวัย เกิดความภาคภูมิใจและนําการเรียนรูนั้นมาปรับพัฒนาใหดีมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยคําแนะนําของผูปกครองครูและเด็กๆ
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการฝกฝนนักเรียนดานการทํางานใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงการคัดลายมือตั้งแตเด็ก และในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการประกวดในระดับชั้น
และการเสริมแรงดวยรางวัลการแสดงผลงานติดบอรด นักเรียนไดฝกฝนเรียนรูการคัดลายมือเปนการสรางสมาธิ และเปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตามหลักการคัด
ไทย คือเขียนใหอานงาย มีชองไฟ มีวรรคตอน การคัดมีทั้งคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนแบบหัวกลม ตัวมน ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะ
นิสัยจิตใจ สงผลใหนักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรใหสวยงามสะอาดเรียบรอยและถูกตองอีกทั้งเปนการฝกจิตใจ นักเรียนใหละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการฝกฝนนักเรียนดานการทํางานใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงการคัดลายมือตั้งแตเด็ก และในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการประกวดในระดับชั้น
และการเสริมแรงดวยรางวัลการแสดงผลงานติดบอรด นักเรียนไดฝกฝนเรียนรูการคัดลายมือเปนการสรางสมาธิ และเปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตามหลักการคัด
ไทย คือเขียนใหอานงาย มีชองไฟ มีวรรคตอน การคัดมีทั้งคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนแบบหัวกลม ตัวมน ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะ
นิสัยจิตใจ สงผลใหนักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรใหสวยงามสะอาดเรียบรอยและถูกตองอีกทั้งเปนการฝกจิตใจ นักเรียนใหละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการฝกฝนนักเรียนดานการทํางานใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงการคัดลายมือตั้งแตเด็ก และในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการประกวดในระดับชั้น
และการเสริมแรงดวยรางวัลการแสดงผลงานติดบอรด นักเรียนไดฝกฝนเรียนรูการคัดลายมือเปนการสรางสมาธิ และเปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตามหลักการคัด
ไทย คือเขียนใหอานงาย มีชองไฟ มีวรรคตอน การคัดมีทั้งคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนแบบหัวกลม ตัวมน ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะ
นิสัยจิตใจ สงผลใหนักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรใหสวยงามสะอาดเรียบรอยและถูกตองอีกทั้งเปนการฝกจิตใจ นักเรียนใหละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน
- การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
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กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการเรียงรอยถอยคํา ประโยคสํานวน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากภาพ
ประโยคดวยการนํารูปแบบที่สวยงามถูกตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่เปนโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองสงผลใหนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนศักยภาพดานภาษามากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนๆและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได
- การแขงขันเรียงรอยถอยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการเรียงรอยถอยคํา ประโยคสํานวน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากภาพ
ประโยคดวยการนํารูปแบบที่สวยงามถูกตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่เปนโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองสงผลใหนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนศักยภาพดานภาษามากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนๆและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการทองอาขยานทํานองเสนาะ ประโยคสํานวน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จาก
ภาพประโยคดวยการนํารูปแบบที่สวยงามถูกตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่เปนโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองสงผลใหนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนศักยภาพดานภาษามากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนๆและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการทองอาขยานทํานองเสนาะ ประโยคสํานวน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จาก
ภาพประโยคดวยการนํารูปแบบที่สวยงามถูกตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่เปนโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองสงผลใหนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนศักยภาพดานภาษามากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนๆและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได
- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยังมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูการคํานวณผานทางแบบฝกหัด กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย การ
เรียนปนเลน การแขงขันในหองเรียน เปนกระบวนการที่สงเสริมพัฒนาดานสมองที่จะตอบสนองดวยการเพิ่มเสนใยสมอง สําหรับการคํานวณทักษะการคํานวณจึงมีมาก
ขึ้นจนถึงระดับที่สามารถหาผลบวกไดโดยไมตองนับนิ้ว เหมือนอานหนังสือโดยไมตองสะกด แตเด็กที่ไมฝกคํานวณเสนใยสมองเกี่ยวกับการคํานวณไมเพิ่มขึ้น หรืออาจ
ลดลงเพราะไมถูกใชงานทําใหทักษะการคํานวณไมพัฒนา โดยใชเครื่องมือสําหรับฝกคํานวณถูกออกแบบและสรางขึ้นในลักษณะของเกมเกมเหลานี้ ทําหนาที่สรางโจทย
เลขและตรวจคําตอบ ผูเลนเกมสามารถกําหนดระดับความยากงายของโจทกใหเหมาะสมกับตนเอง โดยกําหนดคุณสมบัติของโจทกที่ตองใหเกมสราง ตัวเลขในโจทยได
จากการสุมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆโรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียน ไดเรียนรูพัฒนาโดยเฉพาะผูที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร มีการชมเชยให รางวัล เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนทุกคน
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- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยังมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูการคํานวณผานทางแบบฝกหัด กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย การ
เรียนปนเลน การแขงขันในหองเรียน เปนกระบวนการที่สงเสริมพัฒนาดานสมองที่จะตอบสนองดวยการเพิ่มเสนใยสมอง สําหรับการคํานวณทักษะการคํานวณจึงมีมาก
ขึ้นจนถึงระดับที่สามารถหาผลบวกไดโดยไมตองนับนิ้ว เหมือนอานหนังสือโดยไมตองสะกด แตเด็กที่ไมฝกคํานวณเสนใยสมองเกี่ยวกับการคํานวณไมเพิ่มขึ้น หรืออาจ
ลดลงเพราะไมถูกใชงานทําใหทักษะการคํานวณไมพัฒนา โดยใชเครื่องมือสําหรับฝกคํานวณถูกออกแบบและสรางขึ้นในลักษณะของเกมเกมเหลานี้ ทําหนาที่สรางโจทย
เลขและตรวจคําตอบ ผูเลนเกมสามารถกําหนดระดับความยากงายของโจทกใหเหมาะสมกับตนเอง โดยกําหนดคุณสมบัติของโจทกที่ตองใหเกมสราง ตัวเลขในโจทยได
จากการสุมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆโรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียน ไดเรียนรูพัฒนาโดยเฉพาะผูที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร มีการชมเชยให รางวัล เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนทุกคน
- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
ในระดับมัธยมนักเรียนมีความชัดเจนในความถนัดของตนเองมากขึ้น และมีทักษะการเรียนรูดานคณิตศาสตรชัดเจนขึ้น โรงเรียนสนับสนุนการเรียนแบบ active
learning โดยการฝกนักเรียนคํานวณอยางตอเนื่อง สมองจะตอบสนองดวยการเพิ่มเสนใยสมองสําหรับการคํานวณทักษะการคํานวณจึงมีมากขึ้น จนถึงระดับที่สามารถ
หาผลบวกไดโดย ไมตองนับนิ้วเหมือนอานหนังสือไดโดยไมตองสะกด แตเด็กที่ไมฝกคํานวณเสนใยสมองเกี่ยวกับการคํานวณไมเพิ่มขึ้นหรืออาจลดลงเพราะไมถูกใชงาน
ทําใหทักษะการคํานวณ ไมพัฒนาโดยใชเครื่องมือสําหรับฝกคํานวณ ถูกออกแบบและสรางขึ้นในลักษณะของเกม เกมเหลานี้ทําหนาที่สรางโจทยและตรวจคําตอบผูเลน
เกมสามารถกําหนดระดับความยากงายของโจทกใหเหมาะสมกับตัวเอง โดยกําหนดคุณสมบัติของโจทยที่ตองการใหเกมสรางตัวเลขในโจทยไดจากการสุม โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสุมตามเงื่อนไขที่ผูเลนกําหนด ตัวเลขในโจทยจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กิจกรรมตางๆเหลานี้สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูซึมซับกระบวนการ จนกลับเปนวิธี
ปกติในการคิด ความคลองแคลวดานการคํานวณ การมีไหวพริบในการเผชิญหนาและแกไขปญหาตางๆในชีวิตประจําวันได
- การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศตระหนักถึงความจําเปนในการฝกสมาธิ การมีใจจดจอ และมีสติ ที่นิ่งเพื่อฝกคุณลักษณะอันพึงประสงคตอหนาสถานการณของโลกดิจิตอลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงไดเลือกวิธีการฝกสมาธิดวยกระบวนการคิดเลขเร็ว เริ่มจากการเสริมหลักสูตรดวยการเรียนจินตคณิต ที่เปนการฝกสมาธิใหมีจิตใจจดจอมี
ความสงบในจิตใจ พรอมคิดอยางรวดเร็วแมในสถานการณที่กดดัน การใชหลักสูตรจินตคณิตเปนหลักสูตรพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยใชจินตนาการซึ่งตองใชความนิ่งของ
สมาธิคอนขางมากเปนการสรางภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้นสมองทั้งสองฝงซึ่งใชในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุนและพัฒนาไปพรอมกัน เปนการ
เตรียมสมองใหพรอมสําหรับการเรียนรูในทุกๆดานมีการใชตัวเลขและลูกคิดเปนสื่อในการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ และมีการประเมินผลเปนประจําซึ่งสงผลให
นักเรียนมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก
- การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศตระหนักถึงความจําเปนในการฝกสมาธิ การมีใจจดจอ และมีสติ ที่นิ่งเพื่อฝกคุณลักษณะอันพึงประสงคตอหนาสถานการณของโลกดิจิตอลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงไดเลือกวิธีการฝกสมาธิดวยกระบวนการคิดเลขเร็ว เริ่มจากการเสริมหลักสูตรดวยการเรียนจินตคณิต ที่เปนการฝกสมาธิใหมีจิตใจจดจอมี
ความสงบในจิตใจ พรอมคิดอยางรวดเร็วแมในสถานการณที่กดดัน การใชหลักสูตรจินตคณิตเปนหลักสูตรพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยใชจินตนาการซึ่งตองใชความนิ่งของ
สมาธิคอนขางมากเปนการสรางภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้นสมองทั้งสองฝงซึ่งใชในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุนและพัฒนาไปพรอมกัน เปนการ
เตรียมสมองใหพรอมสําหรับการเรียนรูในทุกๆดานมีการใชตัวเลขและลูกคิดเปนสื่อในการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ และมีการประเมินผลเปนประจําซึ่งสงผลให
นักเรียนมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก
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- การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศตระหนักถึงความจําเปนในการฝกสมาธิ การมีใจจดจอ และมีสติ ที่นิ่งเพื่อฝกคุณลักษณะอันพึงประสงคตอหนาสถานการณของโลกดิจิตอลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงไดเลือกวิธีการฝกสมาธิดวยกระบวนการคิดเลขเร็ว เริ่มจากการเสริมหลักสูตรดวยการเรียนจินตคณิต ที่เปนการฝกสมาธิใหมีจิตใจจดจอมี
ความสงบในจิตใจ พรอมคิดอยางรวดเร็วแมในสถานการณที่กดดัน การใชหลักสูตรจินตคณิตเปนหลักสูตรพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยใชจินตนาการซึ่งตองใชความนิ่งของ
สมาธิคอนขางมากเปนการสรางภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้นสมองทั้งสองฝงซึ่งใชในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุนและพัฒนาไปพรอมกัน เปนการ
เตรียมสมองใหพรอมสําหรับการเรียนรูในทุกๆดานมีการใชตัวเลขและลูกคิดเปนสื่อในการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ และมีการประเมินผลเปนประจําซึ่งสงผลให
นักเรียนมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก
- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนใหความรูแกนักเรียน เกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) คือเปนกิจกรรมกระตุนความสนใจทาง
วิทยาศาสตรและสราง ความประทับใจในการเรียนรู สามารถสงเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ภายใตคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของครู โรงเรียนจัดกิจกรรม
เสริมใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งเปนรูปแบบรายบุคคลหรือทําเปนกลุม และจะทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได โดยไมจํากัดสถานที่ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูโครงงาน
วิทยาศาสตรที่เปนลักษณะของงานวิจัยขั้นพื้นฐาน มีการฝกปฏิบัติการอยางงายๆ สงผลใหนักเรียนไดรูจักการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดทําการทดลอง มี
ประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่น การแสวงหาความรูดวยตนเองเปนความรูที่คงทนถาวร
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนใหความรูแกนักเรียน เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร ( Science Project ) คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ดวยตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรภายใตคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของครู โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งเปนรูปแบบรายบุคคลหรือทําเปนก
ลุม และจะทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได โดยไมจํากัดสถานที่ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรที่เปนลักษณะของงานวิจัยขั้นพื้นฐาน มีการฝก
ปฏิบัติการอยางงายๆ สงผลใหนักเรียนไดรูจักการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดทําการทดลอง มีประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่น การแสวงหาความรูดวยตนเองเปน
ความรูที่คงทนถาวร
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตามหลักมารยาทไทยเหมาะสมตามวัย คือ มีกิริยา วาจา ตางๆ เชน การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ
การทําความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใชคําพูด การฟง การใชเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง
การประพฤติปฏิบัติในพิธีการตางๆ ที่สุภาพเรียบรอย ที่บุคคลพึ่งปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาละเทศะ อันเปนลักษณะสําคัญของคนไทย
จากการอบรมสมํ่าเสมอใหโอวาทในกิจกรรมยามเชา การฝกปฏิบัติกอนเขาหองเรียนโดยมีการไหวครูกอนเขาหองเรียนเสมอ การใหแรงเสริมดวยการชมเชยนักเรียนที่มี
มารยาทดี เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆอีกทั้งสนับสนุนใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมแขงขันการประกวดมารยาทไทย สงผลใหนักเรียนทุกคนเรียนรูมารยาทไทยและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดีของตนเองและสามารถเปนแบบอยางใหผูอื่นได
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
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ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตามหลักมารยาทไทยเหมาะสมตามวัย คือ มีกิริยา วาจา ตางๆ เชน การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ
การทําความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใชคําพูด การฟง การใชเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง
การประพฤติปฏิบัติในพิธีการตางๆ ที่สุภาพเรียบรอย ที่บุคคลพึ่งปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาละเทศะ อันเปนลักษณะสําคัญของคนไทย
จากการอบรมสมํ่าเสมอใหโอวาทในกิจกรรมยามเชา การฝกปฏิบัติกอนเขาหองเรียนโดยมีการไหวครูกอนเขาหองเรียนเสมอ การใหแรงเสริมดวยการชมเชยนักเรียนที่มี
มารยาทดี เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆอีกทั้งสนับสนุนใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมแขงขันการประกวดมารยาทไทย สงผลใหนักเรียนทุกคนเรียนรูมารยาทไทยและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดีของตนเองและสามารถเปนแบบอยางใหผูอื่นได
- การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตามหลักมารยาทไทยเหมาะสมตามวัย คือ มีกิริยา วาจา ตางๆ เชน การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ
การทําความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใชคําพูด การฟง การใชเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง
การประพฤติปฏิบัติในพิธีการตางๆ ที่สุภาพเรียบรอย ที่บุคคลพึ่งปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาละเทศะ อันเปนลักษณะสําคัญของคนไทย
จากการอบรมสมํ่าเสมอใหโอวาทในกิจกรรมยามเชา การฝกปฏิบัติกอนเขาหองเรียนโดยมีการไหวครูกอนเขาหองเรียนเสมอ การใหแรงเสริมดวยการชมเชยนักเรียนที่มี
มารยาทดี เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆอีกทั้งสนับสนุนใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมแขงขันการประกวดมารยาทไทย สงผลใหนักเรียนทุกคนเรียนรูมารยาทไทยและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดีของตนเองและสามารถเปนแบบอยางใหผูอื่นได
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศสงเสริมและฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech คือการพูดแบบกะทันหันคําพูดที่บุคคลพูดโดยไมมีการกําหนดหรือเตรียมการไว
ลวงหนาซึ่งโดยกรณีทั่วไปอาจจะรูลวงหนากอนนิดหนอย แตในทางการเรียน ที่มีการแขงขัน Impromptu speech จะมีหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแตละระดับ
ชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu speech ดังนี้
1. ดานเนื้อหา (content )

เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuray and Consistency)
ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน (Form & Organizing of Speech)
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
2. ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)

การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difﬁculty Level) ดานศัพท (Vocabulary) โครงสรางและคําสันธาน (Structure & Connectors)
ความสามารถดานการออกเสียงการเนนคํา การลงเสียงสูงตํ่า การเนนคําสําคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในชวงจบประโยค
(Pronunciation, stress,Intonation, rhythm, pausing and pace )
การใชนํ้าเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
3 ความสําเร็จในการถายทอด (Presentation)

ความสามารถในการสื่อถึงผูฟง (Communication)
บุคลิก ทาทาง (Personality)
4 พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)
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ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาไดดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอดวยความดูแลของครูผูฝกสอน สงผลใหนักเรียนไดมีความมั่นใจในทักษะดานนี้มาก
ขึ้น และสามารถตอยอดในเวทีการแขงขันอื่นๆ ตอไป อาศัยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง

- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศสงเสริมและฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech คือการพูดแบบกะทันหันคําพูดที่บุคคลพูดโดยไมมีการกําหนดหรือเตรียมการไว
ลวงหนาซึ่งโดยกรณีทั่วไปอาจจะรูลวงหนากอนนิดหนอย แตในทางการเรียน ที่มีการแขงขัน Impromptu speech จะมีหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแตละระดับ
ชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu speech ดังนี้
1. ดานเนื้อหา (content )

เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuray and Consistency)
ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน (Form & Organizing of Speech)
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
2. ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)

การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difﬁculty Level) ดานศัพท (Vocabulary) โครงสรางและคําสันธาน (Structure & Connectors)
ความสามารถดานการออกเสียงการเนนคํา การลงเสียงสูงตํ่า การเนนคําสําคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในชวงจบประโยค
(Pronunciation, stress,Intonation, rhythm, pausing and pace )
การใชนํ้าเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
3 ความสําเร็จในการถายทอด (Presentation)

ความสามารถในการสื่อถึงผูฟง (Communication)
บุคลิก ทาทาง (Personality)
4 พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)

ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาไดดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอดวยความดูแลของครูผูฝกสอน สงผลใหนักเรียนไดมีความมั่นใจในทักษะดานนี้มาก
ขึ้น และสามารถตอยอดในเวทีการแขงขันอื่นๆ ตอไป อาศัยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง

- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
เรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับครูผู
เชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
เรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับครูผู
เชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
เรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับครูผู
เชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูผูเชี่ยวชาญและมีการเนนในภาษาเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งการพูดเพื่ออาชีพอีกดวย ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
การเลาเรื่องราวการแสดงบทบาทสมมุติการเปนมัคคุเทศน การทําสื่อเปนคลิปวีดีโอทองเที่ยว และกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน พรอมทั้ง
รูจักสืบคนควาความรูเสริมดวยตัวเอง และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
และพูดเพื่ออาชีพจะหาโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน ไดแขงขัน มีความมั่นใจในความรู และทักษะดานภาษามากขึ้น อีกทั้งเปนการฝกบุคลิกการกลาแสดงออก และแสดง
หาเวทีในการพัฒนาศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง
- การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
เรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับครูผู
เชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
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- การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) สามัญ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
การเลาเรื่องราว มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การเรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน กอใหเกิดแรงบันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการ
ฝกฝนกับครูผูเชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) สามัญ ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
การเลาเรื่องราว มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การเรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน กอใหเกิดแรงบันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการ
ฝกฝนกับครูผูเชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสี เปนการฝกสมองของเด็กๆใหไดใชงานสมองในสวนตางๆมากขึ้น จากขอมูลที่วาสมองซีกขวาเปนสวน
ของความคิดสรางสรรคทําหนาที่ในเรื่องศิลปะ ความเขาใจการเห็นภาพ 3 มิติ ดนตรี เพลง และการใชจินตนาการ สวนสมองซีกซายเปนสวนของการคิดวิเคราะหทํา
หนาที่ในเรื่องการอาน เขียน ใชภาษา ทักษะตัวเลข การใหเหตุผล ควบคุม และการพูด ซึ่งการวาดภาพระบายสีการตูน เด็กๆจะสามารถคิดไดวานี่คือรูปทรงอะไร ควรใช
สีใดระบายฝกการคิดวิเคราะหชวยกระตุนการทํางานของเซลลสมองทั้งสองสิ่งไดดีมาก
- การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝง การหลอหลอมจิตใจดวยดนตรีและบทเพลงพระราชนิพนธ จึงสนับสนุนการฝกฝนใหนักเรียนไดรองเพลง
พระราชนิพนธเหลานี้ดวยการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและในกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียน เพื่อเปนเวทีใหกับนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนตนเอง ให
มีความมั่นใจมากขึ้นและใหโอกาสนักเรียนที่มีความถนัดไดเขารวมกิจกรรม การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธจนประสบความสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจสูงสุด
เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ และนักเรียนคนอื่นๆได แมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะมีพระราชภารกิจมากมาย แตพระองคก็ยังทรงมีเวลาสรางสรรคพระราช
นิพนธทางดนตรีที่มีความไพเราะไวมากซึ่งยังติดตรึงใจปวงชนชาวไทยตลอดมา
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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ดวยความเชื่อมั่นถึงศักยภาพที่หลากหลายในตัวผูเรียน โรงเรียนจึงสนับสนุนการรองเพลงไทยลูกทุง และเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพไดมีเวทีใน
การฝกฝนการแสดงผลงานการรองเพลงในกิจกรรมสําคัญตางๆ ของโรงเรียน รวมถึงการสงประกวดรองเพลงในระดับตางๆ การรองเพลงไทยลูกทุงนั้นใชถอยคําทั้ง
ระบบเสียงสูงตํ่าและจังหวะที่เปนเอกลักษณสะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย สงผลใหนักเรียนไดรูจักเพลงลูกทุงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสัมผัส
ประสบการณและมุมมองความถนัดและวิถีชีวิต
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
ดวยความเชื่อมั่นถึงศักยภาพที่หลากหลายในตัวผูเรียน โรงเรียนจึงสนับสนุนการรองเพลงไทยลูกทุง และเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพไดมีเวทีใน
การฝกฝนการแสดงผลงานการรองเพลงในกิจกรรมสําคัญตางๆ ของโรงเรียน รวมถึงการสงประกวดรองเพลงในระดับตางๆ การรองเพลงไทยลูกทุงนั้นใชถอยคําทั้ง
ระบบเสียงสูงตํ่าและจังหวะที่เปนเอกลักษณสะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย สงผลใหนักเรียนไดรูจักเพลงลูกทุงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสัมผัส
ประสบการณและมุมมองความถนัดและวิถีชีวิต
- การแขงขัน Coding ป.๑-ป.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปโคด (Code) เพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและทําในสิ่งที่ผูเขียนโคดตองการ
หรือกลาวงาย ๆ คือ "โคดดิ้ง" เปนการเขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานดวยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอรเขาใจ เชน ภาษา Python, JavaScript Scratch
และ C เปนตน เพิ่มศักยภาพการเขียน coding ใหนักเรียนมีความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพใหดีมากยิ่งขึ้น
- การแขงขัน Coding ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปโคด (Code) เพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและทําในสิ่งที่ผูเขียนโคดตองการ
หรือกลาวงาย ๆ คือ "โคดดิ้ง" เปนการเขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานดวยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอรเขาใจ เชน ภาษา Python, JavaScript Scratch
และ C เปนตน เพิ่มศักยภาพการเขียน coding ใหนักเรียนมีความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพใหดีมากยิ่งขึ้น
- การแขงขัน Coding ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปโคด (Code) เพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและทําในสิ่งที่ผูเขียนโคดตองการ
หรือกลาวงาย ๆ คือ "โคดดิ้ง" เปนการเขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานดวยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอรเขาใจ เชน ภาษา Python, JavaScript Scratch
และ C เปนตน เพิ่มศักยภาพการเขียน coding ใหนักเรียนมีความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพใหดีมากยิ่งขึ้น
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คา
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นิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คา
นิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน
- การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการฝกฝนดานการทํางานใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงการคัดลายมือตั้งแตเด็ก และในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการประกวดในระดับชั้น และการ
เสริมแรงดวยรางวัลการแสดงผลงานติดบอรด นักเรียนไดฝกฝนเรียนรูการคัดลายมือเปนการสรางสมาธิ และเปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตามหลักการคัดไทย คือ
เขียนใหอานงาย มีชองไฟ มีวรรคตอน การคัดมีทั้งคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนแบบหัวกลม ตัวมน ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจ
สงผลใหนักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรใหสวยงามสะอาดเรียบรอยและถูกตองอีกทั้งเปนการฝกจิตใจ นักเรียนใหละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน
- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศเนนการฝกฝนดานการทดลองวิทยาศาสตร รวมถึงแสดงทางวิทยาศาสตร และในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการประกวดในระดับชั้น และการเสริมแรง
ดวยรางวัลการแสดงผลงานติดบอรด นักเรียนไดฝกฝนเรียนรูการทดลองวิทยาศาสตร และเปนการฝกการทดลองที่มีความหลากหลาย ตามวิชาที่เรียนรู ทําใหนักเรียนได
มีความรูความสามารถ ในการทดลองวิทยาศาตรสงผลใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยครูผูเชี่ยวชาญและมีการเนนในภาษาเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งการพูดเพื่ออาชีพอีกดวย ดวยกิจกรรมที่
หลากหลายการเลาเรื่องราวการแสดงบทบาทสมมุติการเปนมัคคุเทศน การทําสื่อเปนคลิปวีดีโอทองเที่ยว สุนทรพจน และกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูอยาง
สนุกสนาน พรอมทั้งรูจักสืบคนควาความรูเสริมดวยตัวเอง และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพูดเพื่ออาชีพจะหาโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน ไดแขงขัน มีความมั่นใจในความรู และทักษะดานภาษามากขึ้น อีกทั้งเปนการฝกบุคลิกการกลา
แสดงออก และแสดงหาเวทีในการพัฒนาศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง
- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูผูเชี่ยวชาญและมีการเนนในภาษาเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งการพูดเพื่ออาชีพอีกดวย ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
การเลาเรื่องราวการแสดงบทบาทสมมุติการเปนมัคคุเทศน การทําสื่อเปนคลิปวีดีโอทองเที่ยว และกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน พรอมทั้ง
รูจักสืบคนควาความรูเสริมดวยตัวเอง และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
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และพูดเพื่ออาชีพจะหาโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน ไดแขงขัน มีความมั่นใจในความรู และทักษะดานภาษามากขึ้น อีกทั้งเปนการฝกบุคลิกการกลาแสดงออก และแสดง
หาเวทีในการพัฒนาศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง
- การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝง การหลอหลอมจิตใจดวยดนตรีและบทเพลงพระราชนิพนธ จึงสนับสนุนการฝกฝนใหนักเรียนไดรองเพลง
พระราชนิพนธเหลานี้ดวยการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและในกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียน เพื่อเปนเวทีใหกับนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนตนเอง ให
มีความมั่นใจมากขึ้นและใหโอกาสนักเรียนที่มีความถนัดไดเขารวมกิจกรรม การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธจนประสบความสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจสูงสุด
เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ และนักเรียนคนอื่นๆได แมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะมีพระราชภารกิจมากมาย แตพระองคก็ยังทรงมีเวลาสรางสรรคพระราช
นิพนธทางดนตรีที่มีความไพเราะไวมากซึ่งยังติดตรึงใจปวงชนชาวไทยตลอดมา
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
ดวยความเชื่อมั่นถึงศักยภาพที่หลากหลายในตัวผูเรียน โรงเรียนจึงสนับสนุนการรองเพลงไทยลูกทุง และเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพไดมีเวทีใน
การฝกฝนการแสดงผลงานการรองเพลงในกิจกรรมสําคัญตางๆ ของโรงเรียน รวมถึงการสงประกวดรองเพลงในระดับตางๆ การรองเพลงไทยลูกทุงนั้นใชถอยคําทั้ง
ระบบเสียงสูงตํ่าและจังหวะที่เปนเอกลักษณสะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย สงผลใหนักเรียนไดรูจักเพลงลูกทุงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสัมผัส
ประสบการณและมุมมองความถนัดและวิถีชีวิต
- การแขงขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศไดจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศดวยหลักสูตรสถานศึกษา ที่สงเสริมทักษะตางๆ เปนตน การสะกดคํา การทองคําศัพทในหมวดตางๆ
มีระดับความยากแตกตางกันไป เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ ดวยกิจกรรมในชั้นเรียน เรียนรูผานสื่อทํามือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
เรียนรูผานการเลน เกมการแสดงผลงาน การทําโครงงาน สงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนสนุก ในการเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจและความภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการแขงขัน โรงเรียนไดสนับสนุนผูเรียนที่มีความถนัดและศักยภาพดานภาษา ไดมีเวลาในการฝกฝนกับครูผู
เชี่ยววชาญและแสวงหาเวทีการแขงขันที่เหมาะสมพรอมกับสนับสนุนจากผูปกครอง
- การแขงขัน Coding ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปโคด (Code) เพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและทําในสิ่งที่ผูเขียนโคดตองการ
หรือกลาวงาย ๆ คือ "โคดดิ้ง" เปนการเขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานดวยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอรเขาใจ เชน ภาษา Python, JavaScript Scratch
และ C เปนตน เพิ่มศักยภาพการเขียน coding ใหนักเรียนมีความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพใหดีมากยิ่งขึ้น
- ทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๔-ป.๖
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการทองอาขยานทํานองเสนาะ ประโยคสํานวน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จาก
ภาพประโยคดวยการนํารูปแบบที่สวยงามถูกตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่เปนโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองสงผลใหนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถไดฝกฝนศักยภาพดานภาษามากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เพื่อนๆและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได
- การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิวงศจัดการเรียนการสอน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คา
นิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นางสาวกาญจนา เดชาเลิศ ผูอํานวยการ
นางสาวจินตนา โอนากุล หัวหนาฝายนโยบายและแผน
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียนวิสุทธิวงศเรื่องการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความ
สําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน)

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

ป.๑

ป.๒

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๑,๐๐๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๑,๐๐๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๑,๐๐๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๙๖๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๙๖๐

๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
๙๖๐

๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• สังคมศึกษา
• ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ภาษาจีน
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

ป.๕

ป.๖

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา

ม.๑

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๒

ม.๓

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๓๖๐ (๙ นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๓๖๐ (๙ นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๓๖๐ (๙ นก.)

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐
๑,๓๖๐

๑๒๐
๑,๓๖๐

๑๒๐
๑,๓๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณและการออกแบบฯ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• สังคมศึกษา
• ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน )
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ภาษาจีน
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

undeﬁned
(ประวัติโรงเรียน)

1
1.

ประวัติความเป็นมา และนโยบายของโรงเรียน
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2513 แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึง ต้องเปิดทำการสอนในวันที่ 22 มิถุนายน 2513 เดิม
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง ตั้งอยู่ ในที่ดินของวัดวิสุทธิวงศ์โพนสูง วัดเป็นผู้
จัดสร้างโรงเรียนและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาทางวัดขอดำเนินกิจการโรงเรียน โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียน
เอกชน เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโพนสูงสวัสดี เป็นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง มีบาทหลวงเล้ง โคธิเสน
เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรพงษ์ โยธาศรี เป็นผู้จัดการ นายวงศ์ โยธาศรี เป็นครูใหญ่ เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 อาคารเรียนมีลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่ง อยู่ห่ างออกไปจากที่เดิม 600 เมตร
เนื่องจากโรงเรียนเก่าไม่สามารถบรรจุนักเรียนได้เพียงพอ และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมเป็นประจำทุกปีสร้าง
ความลำบากให้กับทุกคน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทำพิธีเปิด -เสกอาคารเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
ปัจจุบันโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 200 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่
36-3-28 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีอาคาร
เรียนจำนวน 2 หลัง คือ อาคารเอาซีลีอุม อาคารเลารา และอาคารประกอบจำนวน 1 หลัง จำนวน
33 ห้องเรียน เป็นนักเรียนหญิง จำนวน 506 คน นักเรียนชาย จำนวน 512 คน รวมทั้งหมด จำนวน 1,018
คน มีครูจำนวน 65 คน
โดยมีนางสาวนิภา ระงับพิษ เป็นผู้รับใบอนุญ าต นางสาวลับ สมจันทร์ ดำรงตำแหน่ ง
อธิการิณี และเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้จัดการ และ นางสาวกาญจนา
เดชาเลิศ เป็นผู้อำนวยการ
1.2 นโยบายของโรงเรียน
นโยบายการจัดการศึกษาอบรมและอภิบาลตามวิถีจิตซาเลเซียนที่ใช้หลักการอบรม ระบบป้องกัน
ของคุณพ่อบอสโก : เหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา มีเป้าหมายเพื่ออบรมเด็กและเยาวชนให้มีเอกลักษณ์
แบบซาเลเซียน “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” คือ มีความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสและมองโลกในแง่ดี มีวิจารณญาณ
สามารถวินิจฉัยบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบและอิสระ
ส่งเสริมเยาวชนให้มุ่งทำความดี สร้างสภาพแวดล้อมให้เยาวชนเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และคุณธรรมให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตทั้งครบของพวก
เขาในด้านความเป็นมนุษย์ และความเชื่อ เพื่อให้พวกเขามีความสามารถบูรณาการสภาพสังคมให้ผสมผสาน
เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของพวกเขา

เอกสารประกอบ
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4)

