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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ธีรศาสตร

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1170100031

ที่อยู (Address) : 37/3 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 16 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : แสงชูโต

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

จังหวัด (Province) : ราชบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 70110

โทรศัพท (Tel.) : 032743192 โทรสาร (Fax.) : 032743192ตอ116

อีเมล (E-mail) : theerasartt9@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.theerasart.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

             2.1 ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนธีรศาสตรมุงพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง

ตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนธีรศาสตร ปการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาเด็กอยางเต็มศักยภาพ

ดวยความรัก เมตตา สงเสริมใหเด็กมีความซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียงเปนคนดีมีวินัย สํานึกในความเปนไทย มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย โดยความรวมมือระหวาง

โรงเรียน พอแมผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายท่ีเก่ียวของในการพัฒนาเด็กบรรลุตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดมีความพรอมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นตอไป

โรงเรียนไดรับตราพระราชทานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ป2563  มีแบบอยางที่ดี (Best Practice)”หนูนอยสุขภาพดีหางไกลโรคดวยรูปแบบการลาง

มือที่ถูกวิธี”

            2.2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนธีรศาสตรดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดานขอมูล

สารสนเทศ ดานสภาพแวดลอม สื่อเพ่ือการเรียนรูและดานประกันคุณภาพภายใน เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีการจัดทําพัฒนาคุณภาพการ
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ศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 2561-2565 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผู

ปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน ป

2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  มีแบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขดวย AP3A(AAA) Model”

             2.3 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนธีรศาสตรสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติผานประสาทสัมผัสอยางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก สงเสริมคุณธรรม จนเปนที่ยอมรับของผู

ปกครอง ชุมชน ครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูผูสอนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ ไดแก ครูดีเดน  เจาหนาที่ดีเดน (พี่เลี้ยง) จากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  มีแบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การเตรียมความพรอมพื้นฐานการเขียนของเด็กปฐมวัยดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลามือ”

              2.4  การจัดการศึกษาคาทอลิก

           ดานการจัดการศึกษาคาทอลิก  โรงเรียนธีรศาสตรเปนโรงเรียนคาทอลิก มีความตระหนักถึงการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก มีพันธกิจดานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมงานศาสนสัมพันธในโรงเรียน บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน ผู

ปกครอง และบุคลากรอื่นๆรวมท้ังชุมชนรอบขาง โดย มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผน

แมบทของฝายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี   สงเสริมการปฏิบัติสอดคลองอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน อัตลักษณโรงเรียนธีรศาสตร คือ “แบงปน" ดวยจิต

อาสาแหงรักและรับใช บุคลากรครูและนักเรียนในครอบครัวธีรศาสตรเปนผูแบงปน ความรู ความดี และความสุขในทุกโครงการและงานของโรงเรียน สอดคลองกับ

เอกลักษณของโรงเรียนธีรศาสตร    มีกิจกรรมตางๆปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลความสําเร็จของโครงการ        มีบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนอยางชัดเจน  มี

แบบอยางท่ีดี (Best Practice) “พัฒนาการบริหารโครงการสนามแพรธรรมตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช ดวยรูปแบบ ออมสินมหาพรต (LWPSA

 Model)

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลและ  ฝกตั้ง คําถาม/ขอสงสัย

    1.1  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

    1.2  โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 การเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน

     2.1 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติงานท่ี 3  พัฒนาบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพการสอน ท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรู ของเด็กๆ    

     3.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21

     3.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "เสริมสรางคุณธรรมดานการประหยัดและการออมเงินโดยกิจกรรมกระปุกออมสินของหนู"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "อนุบาลธีรศาสตรสูคุณธรรมโดยใชกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) “หนูนอยสุขภาพดีหางไกลโรคดวยรูปแบบการลางมือที่ถูกวิธี"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การเสริมสรางคุณธรรมดานการแบงปนโดยใชกิจกรรมนิทาน"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพรธรรม ตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช

ดวยรูปแบบออมสินมหาพรต(LWPSA Model) ”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "การเตรียมความพรอมพื้นฐานทางดานการเขียนของเด็กปฐมวัย ดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลา

มือ"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "เสริมสรางคุณธรรมดานการประหยัดและการออมเงินโดยกิจกรรมกระปุกอมมสินของหนู"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "อนุบาลธีรศาสตรสูคุณธรรมโดยใชกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "การบริหารจัดการดวยรูปแบบ T.S. Model"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S Model”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพ ติดและอบายมุขดวย AP3A (AAA)

Model”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัย ดวยรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) "การเตรียมความพรอมพื้นฐานทางดานการเขียนของเด็กปฐมวัย ดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลา

มือ"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

- 2.1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1  คุณภาพของผูเรียน

             ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รูจักเคารพนบนอบ  ออนนอมถอมตน  เอื้ออาทร รูจักการแบงปนมีทักษะชีวิตที่ดี  ไมมีปญหาดานยาเสพติดหรืออบายมุขตางๆ  มี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูในชวงสถานการณ COVID-19  ผูเรียนทุกคนบรรลุตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

ไดครบทุกคน  มีรางวัลการแขงทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ  คาเฉลี่ยรอยละรายวิชา จากการสอบระดับชาติ O-NET, NT  สูงกวาระดับประเทศ  ระดับสังกัด 

ระดับจังหวัด  ทุกรายวิชา และ มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A (AAA) Model”  นวัตกรรม 

(Innovation)  “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดวยรูปแบบสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ สรางพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ดาน

การศึกษาสูการปฏิบัติ

 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

             มีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร  การบริหารจัดการอาคารสถานที่  กิจการนักเรียน 

ความสัมพันธชุมชน   ธุรการ  ทะเบียนวัดผล  สารสนเทศเทคโนโลยี  การจัดการดานการศึกษาคาทอลิก การจัดระบบคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

เปนเปาหมาย และบรรลุคุณภาพตามท่ีโรงเรียนกําหนด   มีวิธีการท่ีเปนเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนใหปลอดยาเสพติดและอบายมุข เปนที่ยอมรับของหนวยงาน

ป.ป.ส. มีผลงานดีเดนตอเนื่องถึงระดับเพชร  และโรงเรียนอื่นๆ  มาศึกษาดูงาน นําไปใชเปนแบบอยางได มีนวัตกรรม (Innovation)  การบริหารจัดการดวยรูป

แบบT.S.Model  ,นวัตกรรม  (Innovation) การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S Model   ,นวัตกรรม ดานกระบวนการบริหารจัดการดวยรูปแบบวงจร

คุณภาพ เดมมิ่ง PDCA สงผลใหไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนเอกชนดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี  เปนโรงเรียนคุณธรรมสรางเสริมความเปนพลเมืองดี  ตามบรมราโชบายดานการศึกษา รัชกาลที่ 10  และไดรับประกาศเกียรติคุณโรงเรียน

เอกชนท่ีใชรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสูความเปนเลิศ INTERSECT  model  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

           ครูผูสอนเปนผูมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active  Learning ที่มีจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  เนนการ

สงเสริมดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยชาวตางชาติ และ ทีมผูเชี่ยวชาญภายนอก  สงเสริมกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  สงเสริมคุณธรรมอัตลักษณดานระเบียบวินัย  และ

คุณลักษณะจิตอาสา  ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร  ใหรูจักการไหวผูใหญและไหวซึ่งกันและกัน   ปลูกฝงวิชาอาชีพในกิจกรรมชมรมใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษา

และทํางานตอยอดในอนาคต มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสารวมใจพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยรูปแบบ ADCDA  Model” และมีนวัตกรรม

พัฒนาการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียนดวย นวัตกรรม  (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู

คุณภาพผูเรียนดวย  รูปแบบ PRE 3R&W  Model กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รูปแบบ T.S.ADDIE  Model กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร”  รูปแบบ  BSC 

Model กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”   รูปแบบ SOCIAL  Model  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”   รูปแบบ  BODY-G 

Model กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา”        รูปแบบ Dam  Model กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ”   รูปแบบ  OIC'S  Model กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ”  รูปแบบ   SKILL  Model กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ”และ“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสารวมใจพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยรูป

แบบ ADCDA Model”  

4.การจัดการศึกษาคาทอลิก

           เปนโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลราชบุรีท่ีมีการจัดการศึกษาคาทอลิกชัดเจน สงผลตอการอยูรวมกันอยางหลากหลายทางดานศาสนา โดยใหความสําคัญ

ทั้งศาสนาคริสต และศาสนาพุทธ  และจัดกิจกรรมสงเสริมความศรัทธาตอการปฏิบัติกิจของศาสนา  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค แบบ

ศาสนสัมพันธ  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณของโรงเรียน มีนวัตกรรม“พัฒนาการบริหารโครงการสนามแพรธรรมตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหง

รักและรับใช ดวยรูปแบบ ออมสินมหาพรต (LWPSA  Model)

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะสมรรถนะสําคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ไดแก

       1.1  โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู 

       1.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู

แผนปฏิบัติงานท่ี  2   การเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน

       2.1  โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

 แผนปฏิบัติงานท่ี  3   พัฒนาบุคลากรครู ใหมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ Active Learning สามารถสรางนวัตกรรม  และสอนแบบโครงงานใหดียิ่งขึ้น

       3.1  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน

       3.2  โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพบุคลากร

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
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- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : แบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดวย AP3A (AAA)

Model”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพรธรรม ตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช

ดวยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA Model) ”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การบริหารจัดการดวยรูปแบบT.S.Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S Model”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม ดานกระบวนการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการดวยรูปแบบวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง PDCA

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ PRE 3R&W

Model กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ T.S.ADDIE

Model กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ BSC Model

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ SOCIAL

Model กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ BODY-G

Model กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ Dam Model

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ OIC'S Model

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : นวัตกรรม (Innovation) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน ดวยรูปแบบ SKILL Model

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสารวมใจพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยรูปแบบ ADCDA Model”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
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- 1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

- 2.1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

(........บาทหลวงธาดา พลอยจินดา........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................

Page 10 of 107


