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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

       

      โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวม ผานกระบวนการ PDCA  และเพื่อเปนการยกระดับการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพและบรรลุเปา

หมายเดียว  คณะครูและบุคลากรจึงไดรวมพลังรวมคิดและสรางกรอบแนวคิด “T.S. Model” จากทฤษฎีการเรียนรูของการวิน (Garvin) “องคกรแหงการเรียนรูคือ

องคกรที่มีการสรางและการถายโอนความรู ตลอดถึงมีการนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสะทอนใหเกิดความรู และความเขาใจใหมที่ใชกับองคกร”และ ทฤษฎีการเรียน

รูของมาควอส  (Marquardt) “องคกร (Organization) ระบบขององคกรตองมีการวางรากฐานไวเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู” โรงเรียนจึงใชกรอบแนวคิด “T.S.

Model” เปนกระบวนการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรดานทุจริตศึกษามาใชในโรงเรียน  

T = Theerasart ประกอบดวยบุคลากรทุกคนของครอบครัวธีรศาสตรมีสวนรวมพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดี (ตานทุจริต) ดวยการที่เปนองคกรที่มีคุณภาพมาตรฐาน

มีการทํางานเปนทีม (Teamwork)   มีการสงเสริมและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ (Technology)  และผูมีสวนรวมที่ดี (Participant)  ไดแก ผูปกครอง  ชุมชน 

ศิษยเกา  บาทหลวงในสังฆมณฑลราชบุรี พระภิกษุในพระพุทธศาสนา  ศูนยวิชาการสังฆมณฑลราชบุรี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  และคณะศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิ

ที่รวมใหความรูความเขาใจ แนะนําแนวทางในการขับเคลื่อนแกบุคลากรครูของโรงเรียน

S = Sustainable สงผลใหเกิดความยั่งยืนสูนักเรียน (student) บรรลุเปาหมายเปนคนดี มีจิตสาธารณะ  เขมแข็งกลาหาญในการทําความดี  

PDCA โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุกเปาหมายของโรงเรียน ดวยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming คือ P = การ

วางแผนงานองคกร  D = การปฏิบัติงานตามแผน  C = การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  A = ดําเนินการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง   

         ผูบริหารและหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ  กลุมงานบริหารบุคคล  กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานจิตตาภิบาล และงานประกัน

คุณภาพและบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนใหความสําคัญ การจัดทําโครงการ/งานของทุกกลุมงานดําเนินงานตามศาสตรพระราชานอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใชในการวางแผน และดําเนินงาน เนนการสงเสริม  ปลูกฝง และขัดเกลาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงคทั้ง 8 ประการ มีคานิยมหลัก 12 ประการของคน

ไทย   สอดรับกับคุณลักษณะของหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี ไดแก มีกระบวนการคิด  มีวินัย   มีความซื่อสัตย     อยูอยางพอเพียง

 และมีจิตสาธารณะ

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมงานบริหารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนทุกกลุมงาน  

         จากการติดตาม ทบทวน ตรวจสอบดานปริมาณ   นักเรียนผูรวมกิจกรรมโครงการ บุคลากรครูผูวางแผนและปฏิบัติ หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน   คณะ

กรรมการประกันคุณภาพภายใน  และ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   ตามกําหนดการประชุมของโรงเรียน   สงผลใหมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมี คุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม

 

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
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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 มีสุขนิสัยท่ีดี 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. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 ดานคุณภาพของเด็ก

โรงเรียนธีรศาสตรมุงพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุลและเหมาะสมตามวัย

โรงเรียนธีรศาสตรมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ดังนี้

1) โรงเรียนธีรศาสตรไดระบุคาเปาหมาย กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพของเด็กทุกปตามประเด็นพิจารณาจํานวน 4 ประเด็น ไดแก พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ

สังคมและสติปญญา  มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  

2) โรงเรียนธีรศาสตรมีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กอยางเปนระบบตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ปการศึกษา 2564 จํานวน 25 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (พัฒนาการ4ดาน) โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี โครงการทัศนศึกษา โครงการวัน

บัณฑิตนอย โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ โครงการหนูนอยสุขภาพดี
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โครงการสิ่งแวดลอมสรางสรรค อนุบาลนาอยู โครงการหนูนอยหรรษา โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21 โครงการอานแต

เล็กเด็กฉลาด โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งคุณธรรม โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  โครงการคุณหนูรอบรู โครงการเปดบาน

วิชาการ คาราวานความรู โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการวันกตัญูคณะผูบริหาร โครงการเรียนรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา โครงการรูเวลา มารยาทดี มี

ระเบียบ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการอาสาทําดี โครงการหนูนอยพอเพียง

3)  โรงเรียนธีรศาสตรพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ดังตารางท่ี  1

ผลพัฒนาการดาน
จํานวนเด็ก

ท้ังหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 423 407 96.22 16 3.78 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

3. ดานสังคม 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

4. ดานสติปญญา 423 405 95.74 18 4.26 0 0.00

 

4) โรงเรียนธีรศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนธีรศาสตร และตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาเด็กอยางเต็มศักยภาพ ดวยความรัก เมตตา สงเสริมใหเด็กมีความซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียงเปนคนดีมีวินัย

สํานึกในความเปนไทย มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน พอแมผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของในการพัฒนาเด็กบรรลุ

ตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดมีความพรอมในการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้นตอไป โรงเรียนธีรศาสตรมีแผนปฏิบัติการที่จะสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การคิด

เชิงเหตุผลและ ฝกตั้งคําถาม/ขอสงสัย ในปการศึกษา 2565 โดยจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ,โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู และมีแบบอยางที่ดี

(Best Practice)”หนูนอยสุขภาพดีหางไกลโรคดวยรูปแบบการลางมือที่ถูกวิธี” ซึ่งเปนมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

5) โรงเรียนธีรศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูที่เกี่ยวของ โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพของเด็กตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง คณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานในกํากับ

 

2.2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนธีรศาสตรมีจุดเนนดานกระบวนการบริหารและการจัดการ คือการบริหารจัดการที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุล

และเหมาะสมตามวัย

โรงเรียนธีรศาสตรมีกระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้

1) โรงเรียนธีรศาสตร มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐาน/คาเปาหมายดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ทุกปการศึกษา

ตามประเด็นพิจารณา ไดแก มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการ

จัดประสบการณ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

2) โรงเรียนธีรศาสตร มีการนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินงาน โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา 2564 จํานวน 18

โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงการสง

เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 โครงการขวัญและกําลังใจ โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู โครงการสิ่งแวดลอมสรางสรรค อนุบาลนาอยู โครงการหน่ึงหองเรียนหน่ึงคุณธรรม โครงการคุณหนูรอบรู โครงการจัดซื้อและ

ซอมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ โครงการสงเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ โครงการพบผูปกครอง โครงการวันบัณฑิตนอย โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ โครงการงบ

ประมาณอนุบาล โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน

3) โรงเรียนธีรศาสตร มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู/บุคลากร มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ

4) โรงเรียนธีรศาสตร มีการนําเสนอการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แกปญหา จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป ดําเนิน

การบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอม สื่อเพื่อการเรียนรูและดานประกันคุณภาพ

Page 5 of 115



ภายใน เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการ

จัดการศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีการจัดทําพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 2561-2565 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ในป2565 โรงเรียนธีร

ศาสตรมีแผนปฏิบัติการ การเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนโดยจัดทําโครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดี (Best Practice) “การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช  T.S. MODEL”

5) โรงเรียนธีรศาสตร มีการนําเสนอผลการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ โดยรายงานผลการประเมินกระบวนการบริหารและการ

จัดการ ตอผูที่มีสวนเก่ียวของ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานในกํากับ เผยแพรผานชองทางที่หลากหลาย การศึกษาดูงาน

จากโรงเรียนอื่น

 

2.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โรงเรียนธีรศาสตรมีจุดเนนดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ จัดการ คือครูจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติ

ปญญาอยางสมดุลและเหมาะสมตามวัย

โรงเรียนธีรศาสตรมีการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดังนี้

        1) ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุกหนวยการเรียนรู ทุกชั้นป ตามประเด็นพิจารณาจํานวน 4 ประเด็น ไดแก จัดประสบการณที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

                    2) ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชในการจัดประสบการณ โดยมีบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ มีบันทึกการใชสื่อและ

แหลงเรียนรู มีรายงานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย โครงการพบผูปกครอง

โครงการหน่ึงหองเรียนหนึ่งคุณธรรม โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญา โครงการ

ทัศนศึกษา โครงการหนูนอยหรรษา โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี โครงการเรียนรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการสายสัมพันธบาน

และโรงเรียน

        3) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ โดยการนิเทศภายใน การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) การจัดทําวิจัยในชั้น

เรียน สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ

4) ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครูอยางเปนระบบ โรงเรียนธีรศาสตรมีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพการสอน ที่สง

เสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กๆ โดยจัดทําโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาครูใหจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติผานประสาทสัมผัสอยางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก สงเสริมคุณธรรม

จนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ และมีแบบอยางท่ีดี (Best Practice) “การเตรียมความพรอมพื้นฐานการเขียนของเด็ก

ปฐมวัยดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลามือ”

        5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ โดย รายงานผลชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  ผลการนิเทศ

ภายใน

 

2.4 ดานการจัดการศึกษาคาทอลิก

โรงเรียนธีรศาสตรเปนโรงเรียนคาทอลิก มีความตระหนักถึงการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก มีพันธกิจดาน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือการจัดการศึกษาคาทอลิก

ที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุลและเหมาะสมตามวัย

โรงเรียนธีรศาสตรมีการจัดการศึกษาคาทอลิก ดังนี้

        1) โรงเรียนธีรศาสตร มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐาน/คาเปาหมายดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ทุกปการ

ศึกษาตามประเด็นพิจารณา ไดแก มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล  มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทฯ ของฝาย

อบรมศึกษา  สังฆมณฑลราชบุรี มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก

                    2) โรงเรียนธีรศาสตรมีการระบุวิธีพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิกอยางเปนระบบตามเปาหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยกําหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประจําป     ปการศึกษา 2564 แผนปฏิบัติงานทุกโครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับแผนแมบทฯ ของฝายอบรมศึกษา  สังฆมณฑล

ราชบุรี และมีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร

                    3) โรงเรียนธีรศาสตรสงเสริมการปฏิบัติตนของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหสอดคลองอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน อัตลักษณโรงเรียนธีรศาสตร

คือ “แบงปน" ดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช บุคลากรครูและนักเรียนในครอบครัวธีรศาสตรเปนผูแบงปน ความรู ความดี และความสุขในทุกโครงการและงานของโรงเรียน
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สอดคลองกับเอกลักษณของโรงเรียนธีรศาสตร  มีกิจกรรมตางๆปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลความสําเร็จของโครงการ มีบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนอยางชัดเจน

โดย มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล มีการบูรณาการคุณคา พระวรสาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทของฝายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

                    4) โรงเรียนธีรศาสตร สงเสริมศาสนสัมพันธในโรงเรียน บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สรางความเขาใจ และความ สัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร

ครู นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆรวมท้ังชุมชนรอบขาง ในป2565 โรงเรียนธีรศาสตรมีแผนปฏิบัติการ สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมเปนคนดี คนเกง อยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข โดยจัดทําโครงการเรียนรูเก่ียวกับคริสตศาสนา ,โครงการอาสาทําดี และมีแบบอยางที่ดี (Best Practice) “พัฒนาการบริหารโครงการสนามแพร

ธรรมตามอัตลักษณแบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช ดวยรูปแบบ ออมสินมหาพรต (LWPSA Model)

                    5) โรงเรียนธีรศาสตร มีการนําเสนอผลการจัดการศึกษาคาทอลิก ตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตน

สังกัด/หนวยงานในกํากับ เผยแพรผานชองทางที่หลากหลาย

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลและ ฝกตั้งคําถาม/ขอสงสัย

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

แผนปฏิบัติงานที่ 2 การเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน

3.2.1 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพการสอน ที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กๆ    

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 1.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมการเลนไทย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 2.แบบอยางที่ดี (Best Practice) หนูนอยสุขภาพดี หางไกลโรคดวยรูปแบบการลางมือถูกวิธี

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 3.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การเสริมสรางดานการแบงปนโดยใชกิจกรรมนิทาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 4.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA)

Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 5.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช T.S. Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 6.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 7.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 8.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การเตรียมความพรอมพื้นฐานทางดานการเขียนเด็กปฐมวัยดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลามือ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 9.แบบอยางที่ดี (Best Practice) อนุบาลธีรศาสตรสูคุณธรรมโดยใชกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 10.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การเสริมสรางคุณธรรมดานการประหยัดและการออมเงินของเด็กโดยกิจกรรมกระปุกออมสินของหนู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 11.นวัตกรรม (Innovation) การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพรธรรม ตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับ

ใชดวยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA Model)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

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

- 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 และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

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. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

จัดการศึกษาแบบคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1  ผูเรียนสวนใหญมีพัฒนาการในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น  มี  ผลคะแนน คาเฉลี่ยรอยละรายวิชาจากการสอบระดับชาติ O-NET,

NT  สูงกวาระดับประเทศ  ทุกรายวิชา และ มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A (AAA) Model” 

2.2  มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร  การบริหารจัดการอาคารสถานที่  กิจการนักเรียน  ความ

สัมพันธชุมชน   ธุรการ  ทะเบียนวัดผล  สารสนเทศเทคโนโลยี  การจัดการดานการศึกษาคาทอลิก การจัดระบบคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานเปน

เปาหมาย และบรรลุคุณภาพตามที่โรงเรียนกําหนด   มีวิธีการท่ีเปนเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนใหปลอดยาเสพติดและอบายมุข เปนที่ยอมรับของหนวยงาน ป.ป.ส. มี

ผลงานดีเดนตอเน่ืองถึงระดับเพชร  และโรงเรียนอื่นๆมาศึกษาดูงาน นําไปใชเปนแบบอยางได

2.3  มีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active  Learning ท่ีมีจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  เนนการสงเสริมดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดยชาวตางชาติ และ ทีมผูเชี่ยวชาญภายนอก  สงเสริมกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  สงเสริมคุณธรรมอัตลักษณดานระเบียบวินัย  และคุณลักษณะจิตอาสา  ปลูกฝงวัฒนธรรม

องคกร  ใหรูจักการไหวผูใหญและไหวซ่ึงกันและกัน   ปลูกฝงวิชาอาชีพในกิจกรรมชมรมใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาและทํางานตอยอดในอนาคต มีนวัต

กรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสารวมใจพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยรูปแบบ ADCDA  Model”

2.4  เปนโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลราชบุรีท่ีมีการจัดการศึกษาคาทอลิกชัดเจน สงผลตอการอยูรวมกันอยางหลากหลายทางดานศาสนา โดยใหความสําคัญทั้ง

ศาสนาคริสต และศาสนาพุทธ  และจัดกิจกรรมสงเสริมความศรัทธาตอการปฏิบัติกิจของศาสนา  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค แบบ

ศาสนสัมพันธ  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณของโรงเรียน มีนวัตกรรม“พัฒนาการบริหารโครงการสนามแพรธรรมตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสาแหง

รักและรับใช ดวยรูปแบบ ออมสินมหาพรต (LWPSA  Model)

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

 

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะสมรรถนะสําคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ไดแก

       3.1.1  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู

       3.1.2  โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู 

3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมทักษะและสมรรถนะของนักเรียน

3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3   พัฒนาบุคลากรครู ใหมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ Active Learning สามารถสรางนวัตกรรม  และการสอนผานการใชเทคโนโลยี

       3.3.1  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน

       3.3.2  โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพบุคลากร

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 12.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการหองเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดวย

AP3A(AAA) Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 13.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การบริหารจัดการดวยรูปแบบ T.S. Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 14.นวัตกรรม (Innovation) การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 15.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช T.S. Model

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

เรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 16.นวัตกรรม (Innovation) การบริหารจัดการดวยรูปแบบวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง PDCA

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

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 17.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาการอาน การเขียน โดยใชกิจกรรมคลินิกภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 18.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) เกม 24 คณิตคิดเร็วเพื่อสงเสริมการเรียนคณิตศาสตรอยางมีความสุข กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 19.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ชุมชนแหงการเรียนรูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 20.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) เปดโลกสังคมสูนวัตกรรม ดวยการกําหนดหัวเรื่องและรวบรวมหลักฐานขอมูลโดยกระบวนการสืบคน

วิเคราะหขอมูล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 21.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) BODY-G Model การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเสริมสรางรางกายสมสวนสมวัย กลุมสาระการเรียน

รูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 22.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การสรางสรรคความเปนเลิศทางศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 23.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาทักษะการเรียนรูสูอาชีพ ดวยรูปแบบ OIC’s Model กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 24.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาความคงทนในการจําคําศัพทโดยใชรูปภาพคําศัพทและเกมการใชเพลงภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางความรูคําศัพทภาษาอังกฤษจาก Board game กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 25.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) คลินิกภาษาพัฒนาการอานเขียนโดยใชแบบฝกทักษะและเกมดาวินชี่ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 26.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) เกมสูตรคูณแสนสนุกเพื่อสงเสริมการเรียนคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ

ประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 27.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ชุมชนแหงการเรียนรูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 28.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง มารยาทไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 29.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเสริมสรางรางกายสมสวนสมวัย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 30.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การสรางสรรคความเปนเลิศทางศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 31.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาทักษาการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ระดับ

ประถม
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 32.แบบอยางท่ีดี (Best Practice) การพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ระดับประถม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

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)
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

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) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

คุณธรรม  นําวิชา พัฒนาสุข 

วิสัยทัศน

ภายในป 2561 – 2565

โรงเรียนธีรศาสตรมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ  สรางสังคมแหงเรียนเรียนรูสูบริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0 และ ดําเนินชีวิตในสังคม

อยางมีความสุข

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหไดรับการอภิบาลดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมตาม

    หลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม

3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย

  ระดับปฐมวัย 

    1. มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

    2. มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

    3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

    4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และสามารถหาความรูได

    5. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

    6. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

    7. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

    8. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัยและเพียงพอ

    9. ใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

   10. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

   11. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

   12. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

   13. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

   14. ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

   15. การพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1. คุณภาพของผูเรียน

    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

    3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

    4. การจัดการศึกษาคาทอลิก

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
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ระดับปฐมวัย

    กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพเด็ก

    กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

    กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

    กลยุทธที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    กลยุทธที่ 1 สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

    กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

    กลยุทธที่ 3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของสถานศึกษา

    กลยุทธที่ 4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

    กลยุทธที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

    กลยุทธที่ 6 สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

    กลยุทธที่ 7 สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

    กลยุทธที่ 8 สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

    กลยุทธที่ 9 สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

    กลยุทธที่ 10 พัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

    กลยุทธที่ 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

    กลยุทธที่ 12 พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

    กลยุทธที่ 13 พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก 

เอกลักษณ

เอกลักษณของโรงเรียนธีรศาสตร คือ วัฒนธรรมองคกร ท่ีวา

       “ครอบครัวธีรศาสตร....ตอยอดอยางสรางสรรค มีพัฒนาการอยางเปนรูปธรรม”

       “อยูอยางครอบครัว ทํางานอยางมืออาชีพ”

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมครอบครัวธีรศาสตร คือ

    1) การไหว เปนพฤติกรรมของบุคลที่แสดงถึงความเคารพ ความผูกพันเปนครอบครัว เปนญาติมิตร

มีสัมมาคารวะตอผูใหญ  และตอผูคนทั่วไป

    2) การบริหารจัดการ ทํางานเปนระบบ ตอยอด พัฒนา

อัตลักษณ

อัตลักษณโรงเรียนธีรศาสตร คือ “แบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช ”

บุคลากรครูและผูเรียนในครอบครัวธีรศาสตร   เปนผูแบงปน ความรู ความดี และความสุข

คุณธรรมอัตลักษณ   คือ แบงปน   ระบียบวินัย  จิตอาสา  และพัฒนาตน
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 7 9 0 0 16

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 66 57 0 0 123

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 76 65 0 0 141

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 84 75 0 0 159

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 16 หองเรียน EP - 233 206 0 0 439

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 79 85 0 0 164

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 107 86 0 0 193

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 107 103 0 0 210

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 103 91 0 0 194

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 94 112 0 0 206

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 115 95 0 0 210

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP - 605 572 0 0 1,177

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 91 75 0 0 166

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 83 86 0 0 169

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 93 75 0 0 168

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 267 236 0 0 503

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 52 หองเรียน EP - 1,105 1,014 0 0 2,119
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย มงคล จันทรสุขสันต

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูจัดการ (Thai School Manager), ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 1 14 3 - - 18

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 29 13 - - 42

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 16 6 1 1 24

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

รวม 1 63 22 1 1 88

บุคลากรทางการศึกษา

- ดนตรีสากล - 1 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 1 0 - - 1

รวมทั้งส้ิน 1 64 22 1 1 89

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 16 1 16:1 16:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 15 423 19 23:1 29:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 24 1,177 43 28:1 50:1

ระดับมัธยมศึกษา 12 503 25 21:1 42:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 11 7 - - - - 18

ภาษาไทย - - 4 2 1 1 8

คณิตศาสตร - - 3 4 2 1 10

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 1 2 1 8

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 1 3 - 9

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 1 2 - 6

ศิลปะ - - 5 - 2 - 7

การงานอาชีพ - - 4 - 3 - 7

ภาษาตางประเทศ 2 - 6 2 5 1 16

รวม 13 7 34 11 20 4 89

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 21 12 33

- เนตรนารี 18 13 31

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - -

กิจกรรมแนะแนว 24 12 36

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 15 14 29

รวม 78 51 129

Page 21 of 115



5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 19 19 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 20 20 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 25 24 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 64 63 1

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

1.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สวนกลาง (ศูนยโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน) 2 2562

2.สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 2 2562

3.สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดราชบุรี 4 2563

4.ศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี 8 2564

5.มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ 9 2564

6.IBS ชมรมพุทธศาสตรในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย 1 2564

7.ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.รอยเอ็ด 2 2564

8.ตลาดนัดการเรียนรูออนไลนวังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 62 2564

9.สํานักงานศึกษาธิการภาค 3จังหวัดราชบุรี 4 2564
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพเด็ก

โครงการ

1. 1.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (พัฒนาการ 4 ดาน)

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.03 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. 2.โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.83 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. โครงการทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.43 : ยอดเยี่ยม

Page 23 of 115



มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. 5. โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. 6. โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. 7. โครงการหนูนอยสุขภาพดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.22 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

8. 8. โครงการหนูนอยหรรษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.24 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

9. 9.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.24 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

10. 10. โครงการอานแตเล็กเด็กฉลาด

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.58 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

11. 11.โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งคุณธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.71 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

12. 12. โครงการส่ิงแวดลอมสรางสรรคอนุบาลนาอยู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

13. 13. โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.65 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

14. 14. โครงการวันบัณฑิตนอย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

15. 15. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.81 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

16. 16. โครงการคุณหนูรอบรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

17. 17. โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

18. 18. โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

19. 19. โครงการวันกตัญูคณะผูบริหาร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.32 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

20. 20. โครงการเรียนรูเก่ียวกับคริสตศาสนา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.76 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

21. 21. โครงการรูเวลา มารยาทดี มีระเบียบ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

95.95 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

22. 22. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.68 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

23. 23. โครงการอาสาทําดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.46 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

24. 24. โครงการโรงเรียนสุจริต

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.75 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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25. 25. โครงการหนูนอยพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.20 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. 2. โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

3. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. 4. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.31 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
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ศึกษาธิการ โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

5. 5. โครงการขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.47 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

6. 6. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.58 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

7. 7. โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.65 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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8. 8. โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

9. 9. โครงการสิ่งแวดลอมสรางสรรคอนุบาลนาอยู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

10. 10. โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งคุณธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.71 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

11. 11 โครงการคุณหนูรอบรู
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

12. 12. โครงการจัดซื้อและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. 13. โครงการสงเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.97 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

14. 14. โครงการพบผูปกครอง

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15. 15. โครงการวันบัณฑิตนอย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

16. 16.โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

17. 17. โครงการงบประมาณอนุบาล

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.44 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18. 18. โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.48 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

96.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. 2. โครงการพบผูปกครอง

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

3. 3. โครงการหน่ึงหองเรียนหนึ่งคุณธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.71 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

5. 5. โครงการพัฒนากหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

98.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

6. 6. โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาปลูกความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.65 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. 7. โครงการทัศนศึกษา

คาเปาหมาย
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90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

8. 8. โครงการหนูนอยหรรษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.24 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

9. 9. โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.83 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10. 10. โครงการเรียนรูเก่ียวกับคริสตศาสนา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

95.76 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

11. 11. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

12. 12. โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.48 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 4

การจัดการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. 1. โครงการเรียนรูเก่ียวกับคริสตศาสนา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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95.76 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. โครงการอาสาทําดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.46 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.95 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2. โครงการผลิตภัณฑงานประดิษฐ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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90.79 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 3. โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานกิจกรรมชมรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.94 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. 4. โครงการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.84 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.41 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
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สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการระเบียบวินัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเบ่ียม

ผลสําเร็จ

98.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการอนุรักษวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.05 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการประเพณีลอยกระทง

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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95.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. 5. โครงการคนดีศรีธีรศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

90.76 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. 6. โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.40 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. 7. โครงการสานสัมพันธบานและโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. 8. โครงการแบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
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ศึกษาธิการ ลูกเสือ และยุวกาชาด

9. 9. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10. 10. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.90 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11. 11. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.09 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12. 12. โครงการสงเสริมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.99 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. 13. โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.15 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา

โครงการ

1. 1. โครงการประชุมจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

2. 2. โครงการบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกัน COVID-19

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.28 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.48 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.15 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

Page 52 of 115



ศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

2. 2. โครงการติดตามการดําเนินงานดานงบประมาณ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการติดตามคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.44 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. 5. โครงการประชุมคณะดําเนินงาน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.27 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

2. 2. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.01 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

3. 3. โครงการสงเสริมการดําเนินงานลูกเสือ เนตรนารี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.91 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

4. 4. โครงการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมกิจกรรมหองสมุด

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.26 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

โครงการ

1. 1. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.25 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. 2. โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพบุคลากร
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.48 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. 3. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.09 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. 4. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7

สงเสริมสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

โครงการ

1. 1. โครงการภูมิทัศนโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.96 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการสุขาภิบาล(นํ้าด่ืมนํ้าใชและสุขา)

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.25 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการปรับปรุง ซอมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.87 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.21 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 8

สงเสริมสนับสนุนการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 9

สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
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โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.42 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 10

พัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

โครงการ

1. 1. โครงการแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ปลูกความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.74 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2.โครงการทัศนศึกษา ออนไลน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.89 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 3. โครงการรักษภาษาไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.47 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.98 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 11

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

โครงการ

1. 1. โครงการครูจิตอาสา (Volunteer Teachers)

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.15 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
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ศึกษาธิการ โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 12

พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและนํามาพัฒนาผูเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.37 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.01 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3. 3. โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.48 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. 4. โครงการสงเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 13
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พัฒนาสงเสริมการจัดการการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. 1. โครงการชุมชนศิษยพระคริสต

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.72 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- การจัดการศึกษาคาทอลิก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. 2. โครงการสนามแพรธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.91 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- การสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
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โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Page 68 of 115



2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 423 407 96.22 16 3.78 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

3. ดานสังคม 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

4. ดานสติปญญา 423 405 95.74 18 4.26 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 210

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 30 36.83 41.96 44.76 41.94 -2.82 -6.30 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 30 34.31 45.46 57.96 41.25 -16.71 -28.83 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 30 50.38 56.73 76.87 61.81 -15.06 -19.59 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
30 39.22 45.39 79.17 62.60 -16.57 -20.93 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนสมัครใจสอบ เนื่องจากสถานการณแพรระบาด COVID-19

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 168

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 9 24.47 31.02 35.48 30.25 -5.23 -14.74 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 9 31.45 31.59 34.34 38.75 +4.41 12.84 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 9 51.19 60.61 65.20 65.27 +0.07 0.11
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษา

อังกฤษ
9 31.11 38.96 48.79 42.71 -6.08 -12.46 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนสมัครใจสอบ เนื่องจากสถานการณแพรระบาด COVID-19
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 164 164 100.00 193 186 96.37 210 207 98.57 194 190 97.94 206 190 92.23 210 184 87.62

คณิตศาสตร 164 164 100.00 193 190 98.45 210 200 95.24 194 185 95.36 206 198 96.12 210 178 84.76

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

164 164 100.00 193 193 100.00 210 210 100.00 194 186 95.88 206 192 93.20 210 206 98.10

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

164 164 100.00 193 193 100.00 210 209 99.52 194 186 95.88 206 203 98.54 210 209 99.52

ประวัติศาสตร 164 164 100.00 193 193 100.00 210 204 97.14 194 188 96.91 206 201 97.57 210 209 99.52

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
164 161 98.17 193 184 95.34 210 201 95.71 194 187 96.39 206 191 92.72 210 185 88.10

ศิลปะ 164 164 100.00 193 193 100.00 210 206 98.10 194 191 98.45 206 203 98.54 210 207 98.57

การงานอาชีพ 164 164 100.00 193 193 100.00 210 209 99.52 194 194 100.00 206 206 100.00 210 210 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
164 164 100.00 193 192 99.48 210 201 95.71 194 173 89.18 206 200 97.09 210 209 99.52

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสาร

164 164 100.00 193 173 89.64 210 168 80.00 194 141 72.68 206 152 73.79 210 144 68.57

หนาท่ี

พลเมือง
164 164 100.00 193 183 94.82 210 210 100.00 194 191 98.45 206 204 99.03 210 208 99.05
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 166 120 72.29 168 118 70.24 169 116 68.64

คณิตศาสตร 166 33 19.88 168 164 97.62 169 54 31.95

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
166 126 75.90 168 117 69.64 169 71 42.01

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
166 117 70.48 168 99 58.93 169 138 81.66

ประวัติศาสตร 166 123 74.10 168 95 56.55 169 90 53.25

สุขศึกษาและพลศึกษา 166 96 57.83 168 107 63.69 169 114 67.46

ศิลปะ 166 118 71.08 168 134 79.76 169 150 88.76

การงานอาชีพ 166 35 21.08 168 27 16.07 169 111 65.68

ภาษาตางประเทศ 166 85 51.20 168 165 98.21 169 130 76.92

การออกแบบเทคโนโลยี 166 27 16.27 168 18 10.71 169 38 22.49

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
166 94 56.63 168 101 60.12 169 96 56.80

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 166 91 54.82 168 121 72.02 169 108 63.91

คริสตศาสนา 166 109 65.66 168 136 80.95 169 114 67.46

หนาที่พลเมือง 166 166 100.00 168 168 100.00 169 169 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 165 140 84.85 169 148 87.57 168 125 74.40

คณิตศาสตร 165 81 49.09 169 166 98.22 168 86 51.19

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
165 103 62.42 169 150 88.76 168 147 87.50

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
165 158 95.76 169 164 97.04 168 162 96.43

ประวัติศาสตร 165 159 96.36 169 161 95.27 168 145 86.31

สุขศึกษาและพลศึกษา 165 116 70.30 169 166 98.22 168 145 86.31

ศิลปะ 165 122 73.94 169 150 88.76 168 150 89.29

การงานอาชีพ 165 145 87.88 169 163 96.45 168 164 97.62

ภาษาตางประเทศ 165 87 52.73 169 169 100.00 168 144 85.71

วิทยาการคํานวณ 165 112 67.88 169 142 84.02 168 159 94.64

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
165 131 79.39 169 144 85.21 168 138 82.14

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 165 126 76.36 169 143 84.62 168 165 98.21

คริสตศาสนา 165 158 95.76 169 168 99.41 168 165 98.21

หนาที่พลเมือง 165 165 100.00 169 169 100.00 168 168 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 210

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
13 56.14 51.80 58.21 78.23 +20.02 34.39 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

13 49.44 50.51 44.24 69.15 +24.91 56.31 มีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) 0 - - - 0.00 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สช.ใหนักเรียนสมัครใจสอบ เนื่องจากสถานการณแพรระบาด COVID-19

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 164

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง 19 72.79 - 89.93 97.68 +7.75 8.62 มีพัฒนาการ

อานออกเสียง 19 69.95 - 88.71 99.57 +10.86 12.24 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สช.ใหนักเรียนสมัครใจสอบ เนื่องจากสถานการณแพรระบาด COVID-19
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 210

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 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

-

Page 75 of 115



เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 168

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
168.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
168.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
168.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
168.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
168.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
168.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 168.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 168.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 164 - - - - - - - - -

ป.2 193 - - - - - - - - -

ป.3 210 - - - - - - - - -

ป.4 194 - - - - - - - - -

ป.5 206 - - - - - - - - -

ป.6 210 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 166 - - - - - - - - -

ม.2 169 - - - - - - - - -

ม.3 168 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -

Page 77 of 115



3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

โดยกิจกรรมการเลนไทย

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

2.แบบอยางที่ดี (Best Practice) หนูนอย

สุขภาพดี หางไกลโรคดวยรูปแบบการลาง

มือถูกวิธี

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

3.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

เสริมสรางดานการแบงปนโดยใชกิจกรรม

นิทาน

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ

หองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

5.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช T.S.

Model

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน

สําคัญ

6.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

บริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ

3T4S Model

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

7.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็ก

ปฐมวัยดวยรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

8.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การเตรี

ยมความพรอมพ้ืนฐานทางดานการเขียน

เด็กปฐมวัยดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนู

นอยลีลามือ

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

9.แบบอยางที่ดี (Best Practice) อนุบาล

ธีรศาสตรสูคุณธรรมโดยใชกิจกรรม

คุณธรรม 8 ประการ

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

10.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

เสริมสรางคุณธรรมดานการประหยัดและ

การออมเงินของเด็กโดยกิจกรรมกระปุก

ออมสินของหนู

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

11.นวัตกรรม (Innovation) การพัฒนา

รูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร

ธรรม ตามอัตลักษณ แบงปนดวยจิตอาสา

แหงรักและรับใชดวยรูปแบบออมสินมหา

พรต (LWPSA Model)

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

12.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ

หองเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ดวย AP3A(AAA) Model

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ

13.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

บริหารจัดการดวยรูปแบบ T.S. Model
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

14.นวัตกรรม (Innovation) การบริหาร

จัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S

Model

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

15.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช T.S.

Model

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

16.นวัตกรรม (Innovation) การบริหาร

จัดการดวยรูปแบบวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง

PDCA

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

17.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาการอาน การเขียน โดยใชกิจกรรม

คลินิกภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษา

ไทย ระดับมัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

18.แบบอยางที่ดี (Best Practice) เกม

24 คณิตคิดเร็วเพื่อสงเสริมการเรียน

คณิตศาสตรอยางมีความสุข กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

19.แบบอยางที่ดี (Best Practice) ชุมชน

แหงการเรียนรูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

20.แบบอยางที่ดี (Best Practice) เปด

โลกสังคมสูนวัตกรรม ดวยการกําหนดหัว

เร่ืองและรวบรวมหลักฐานขอมูลโดย

กระบวนการสืบคน วิเคราะหขอมูล และ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ

มัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

21.แบบอยางที่ดี (Best Practice) BODY-

G Model การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

เสริมสรางรางกายสมสวนสมวัย กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ

มัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

22.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

สรางสรรคความเปนเลิศทางศิลปะ กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

23.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาทักษะการเรียนรูสูอาชีพ ดวยรูป

แบบ OIC’s Model กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ ระดับมัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

24.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาความคงทนในการจําคําศัพทโดยใช

รูปภาพคําศัพทและเกมการใชเพลงภาษา

อังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน การสรางความรูคําศัพทภาษา

อังกฤษจาก Board game กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

25.แบบอยางที่ดี (Best Practice) คลินิก

ภาษาพัฒนาการอานเขียนโดยใชแบบฝก

ทักษะและเกมดาวินช่ี กลุมสาระการเรียน

รูภาษาไทย ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

26.แบบอยางที่ดี (Best Practice) เกม

สูตรคูณแสนสนุกเพื่อสงเสริมการเรียน

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

27.แบบอยางที่ดี (Best Practice) ชุมชน

แหงการเรียนรูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

ประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

28.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง มารยาท

ไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

29.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเสริมสราง

รางกายสมสวนสมวัย กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

30.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

สรางสรรคความเปนเลิศทางศิลปะ กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

31.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาทักษาการประดิษฐของใชจากวัสดุ

เหลือใช กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

32.แบบอยางที่ดี (Best Practice) การ

พัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง

ประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด (ปปส)
2558

รางวัลผลงานดีเดนระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด (ปปส)
2559

รางวัลผลงานดีเดนระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด (ปปส)
2563

โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3

สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2563

ถวยรางวัลเหรียญเงิน ประกวดแขงขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music

Competition 2020 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี

2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน เด็กและเยาวชนที่นําชทื่อเสียงมาสูประเทศชาติ

ประจําป 2564 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 ไดรับคัด

เลือกใหเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เหน่ืองในงานฉลองวันเด็กแหงชาติ

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 10,000 บาทโครงการประกวด ทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษในหัวขอ Why English is vital โดยสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 2564

โลและเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ สรางและสงเสริมความเปน

พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด

ราชบุรี
2563

ตราพระราชทาน "บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย" ปการศึกษา 2562
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานโครงการ "บานนัก

วิทยาศาสตรนอยประเทศไทย"

ในพระบรมราชูประถัมภ

2563

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด

ราชบุรี
2563

๑. บาทหลวงธาดา พลอยจินดารางวัล "ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน"

ประจําป 2564 Private School Administrator and Teacher of the Year

2020 งานวันการศึกษาเอกชน ประจําป 2564 "การศึกษาเอกชนยกกําลังสองสู

Nest Normal"

ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

๒. บาทหลวงธาดา พลอยจินดารางวัลสดุดีครูเอกชน ประจําป พ.ศ. 2565 จากการ

คัดเลือกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนเนื่องในงาน “วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง

ประจําป 2565 ครั้งท่ี 6

ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนธีรศาสตรเปนสถานศึกษาที่ใชรูปแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนเอกชน สูความ เปนเลิศ INTERSECT model

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2563

เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร เปนสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best

Practice)ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ราชบุรี

2564

รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก

ษณ พระบรมราชินี ในการประกวดวงโยธวาฑิต ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12

ประเภทน่ังบรรเลง (Symphonic Concert Band)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สมาคมเมโลเดียน / กระทรวง

ศึกษาธิการ / กระทรวง

วัฒนธรรม / กระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา / กรมดุริยางค

ทหารบก

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 423

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 407 96.22
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 414

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 413

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 402

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 399

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 404 95.51
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 420

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 399

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 400

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 396

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 398

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 411

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 399

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 410

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 402

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 404 95.51
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 408
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 398

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 401

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 415

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 401

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 403

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได - 405 95.74
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 412

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 399

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 401

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 400

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 399

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 420

สรุปผลการประเมิน 95.74
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

โรงเรียนธีรศาสตรมุงพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุลและเหมาะสมตามวัย

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ดังนี้

1) กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพของเด็ก และกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาทุกปตามประเด็นพิจารณาและบริบทพื้นฐาน  จํานวน 4 ประเด็น ไดแก พัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  และมีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  

2) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยางเปนระบบ ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบูรณาการกับ

แผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา 2564 จํานวน 25 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (พัฒนาการ4ดาน) โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี โครงการ

ทัศนศึกษา โครงการวันบัณฑิตนอย โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ

โครงการหนูนอยสุขภาพดี โครงการสิ่งแวดลอมสรางสรรค อนุบาลนาอยู โครงการหนูนอยหรรษา โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสูครูมืออาชีพ

ศตวรรษท่ี 21 โครงการอานแตเล็กเด็กฉลาด โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งคุณธรรม โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  โครงการคุณ
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หนูรอบรู โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการวันกตัญูคณะผูบริหาร โครงการเรียนรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา

โครงการรูเวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการอาสาทําดี โครงการหนูนอยพอเพียง

3)  ดําเนินการพัฒนาเด็กดวยการฝกประสบการณ เรียนปนเลน และประเมินพัฒนาการดวยวิธีการสังเกต การสนทนา พูดคุย  ตรวจผลงาน สงผลใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย

ตามเปาหมาย  โดยสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ดาน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังตารางที่  1

ผลพัฒนาการดาน
จํานวนเด็ก

ท้ังหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 423 407 96.22 16 3.78 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

3. ดานสังคม 423 404 95.51 19 4.49 0 0.00

4. ดานสติปญญา 423 405 95.74 18 4.26 0 0.00

 

4) มีการนําผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย กลุมพอใชมาหาวิธีการพัฒนาสงเสริมเติมเต็มใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยพัฒนาเด็กใหมีความพรอม เต็มศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล ดวยความรัก เมตตา สงเสริมใหเด็กมี

ความซ่ือสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียงเปนคนดีมีวินัย สํานึกในความเปนไทย มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน พอแมผูปกครอง ครอบครัว

ชุมชนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กบรรลุตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดมีความพรอมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นตอไป  มีแผนปฏิบัติการที่ สงเสริมและพัฒนา

ทักษะการคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลและ ฝกตั้งคําถาม/ขอสงสัย  โดยจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ,โครงการเปดบานวิชาการคาราวานความรู และมีแบบ

อยางที่ดี (Best Practice)”หนูนอยสุขภาพดีหางไกลโรคดวยรูปแบบการลางมือที่ถูกวิธี” ซึ่งเปนมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 

5) ไดนําผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยรายงานตอผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานในกํากับ  และรายงาน SAR ตาม

มาตรฐานเด็กปฐมวัยแหงชาติ  เปนประจําทุกป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนธีรศาสตรมีจุดเนนดานกระบวนการบริหารและการจัดการ คือการบริหารจัดการที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุล

และเหมาะสมตามวัย

มีกระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้

1) มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐาน/คาเปาหมายดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ทุกปการศึกษาตามประเด็นพิจารณา

ไดแก มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ จัด

สภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีระบบบริหาร

คุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

2) นําแผนการดําเนินการไปใชโดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา 2564 จํานวน 18 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาการ

จัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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บุคลากรสูครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 โครงการขวัญและกําลังใจ โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โครงการเปดบานวิชาการ คาราวาน

ความรู โครงการสิ่งแวดลอมสรางสรรค อนุบาลนาอยู โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งคุณธรรม โครงการคุณหนูรอบรู โครงการจัดซื้อและซอมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ โครงการสง

เสริมและพัฒนางานสารสนเทศ โครงการพบผูปกครอง โครงการวันบัณฑิตนอย โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ โครงการงบประมาณอนุบาล โครงการสายสัมพันธบาน

และโรงเรียน

3) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยมีการประเมินดานการวางแผน  การปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ และภาพรวมของผลการปฏิบัติงาน โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรครูและผูปกครอง  รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง

4) มีการนําเสนอผลการประเมินโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป รวมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  พบวาผลการดําเนินการบริหารและจัดการที่

ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอม สื่อเพื่อการเรียนรูและดานประกันคุณภาพภายใน เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวมในการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจอยางชัดเจน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 2561-2565 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญ จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง  มีแผนปฏิบัติการ การเตรียมแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของโรงเรียนโดยจัดทําโครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดี (Best Practice) “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนธีรศาสตร โดยใช  T.S. MODEL”

5) ผลการประเมินพึงพอใจดานบริหารและการจัดการ   โดยผูปกครอง ครู และ นักเรียน  ประจําปการศึกษา 2564  รอยละ 95.68 ไดรับเกียรติบัตร เปนสถานศึกษาที่

สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  จากสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  และ  เกียรติบัตรเปนสถานศึกษาที่มีผลการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ(Best Practice) ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และเผยแพรเกียรติคุณบนเว็ปไซตโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 19

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 19 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 18

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 19

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 19

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 19 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 19

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 19

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 19

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 90.00 19 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 19

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 19

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 19

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 19

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 18 94.74

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 19
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 19

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 19

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 16

สรุปผลการประเมิน 98.68
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จุดเนนดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ จัดการ คือครูจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุลและ

เหมาะสมตามวัย

มีการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังนี้

        1) ครูรอยละ 90 มีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุกหนวยการเรียนรู ทุกชั้นป ตามประเด็นพิจารณาจํานวน 4 ประเด็น ไดแก จัด

ประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก

       2) ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชในการจัดประสบการณ โดยมีบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ มีบันทึกการใชสื่อและแหลงเรียนรู มี

รายงานโครงการ งาน ที่เกี่ยวของจํานวน 12 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย โครงการพบผูปกครอง โครงการหนึ่งหองเรียนหน่ึง

คุณธรรม โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญา โครงการทัศนศึกษา โครงการหนูนอย

หรรษา โครงการหนูนอยอนุบาลคนดี โครงการเรียนรูเก่ียวกับคริสตศาสนา  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน

      3) ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนการจัดประสบการณอยางเปนระบบ โดยการนิเทศภายใน การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

การจัดทําวิจัยในช้ันเรียน สรุปโครงการ งานท่ีเก่ียวของ (ประเมินแบบ PDCA)

4) นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครูอยางเปนระบบ โดยมีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพการจัดประสบการณที่สงเสริม

กระบวนการเรียนรูของเด็กๆ  โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาครูใหจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล

เต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติผานประสาทสัมผัสอยางมีความสุข จัดบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก สงเสริมคุณธรรม เปนที่

ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ และมีแบบอยางท่ีดี (Best Practice) เรื่อง“การเตรียมความพรอมพื้นฐานการเขียนของเด็กปฐมวัย

ดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลามือ”

        5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ โดย บันทึกผลการดําเนินงานPLC  และรายงานผลการนิเทศภายใน 

ครูรายงานประเมินตนเองตอผูบริหารเปนประจําทุกปไดรับการพิจารณาคัดเลือกไดรับรางวัลสดุดีครูเอกชน จํานวน 1 คน รางวัลผูบริการและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน

ระดับปฐมวัย จํานวน 3 คน  รางวัลครูดีเดนสังฆมณฑลราชบุรี ประเภทครูศรีสังฆมณฑล  1  คน  ประเภทครูผูสอนดีเดน  จํานวน 1 คน  ประเภทครูดีของหนู  จํานวน 3

คน 
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มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา
การปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ ผลการประเมินคุณภาพที่ได
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

การจัดการศึกษาคาทอลิก 5.00 ยอดเยี่ยม

มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก √ -

มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล √ -

มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร √ -

มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทของฝายอบรมศึกษา √ -

มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

         1) โรงเรียนธีรศาสตร มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐาน/คาเปาหมายดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ทุกปการ

ศึกษาตามประเด็นพิจารณา ไดแก มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล  มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทฯ ของฝาย

อบรมศึกษา  สังฆมณฑลราชบุรี มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก

          2) โรงเรียนธีรศาสตรมีการระบุวิธีพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิกอยางเปนระบบตามเปาหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประจําป     ปการศึกษา 2564 แผนปฏิบัติงานทุกโครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับแผนแมบทฯ ของฝายอบรมศึกษา  สังฆมณฑลราชบุรี และ

มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร

          3) โรงเรียนธีรศาสตรสงเสริมการปฏิบัติตนของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหสอดคลองอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน อัตลักษณโรงเรียนธีรศาสตร คือ “แบง

ปน" ดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช บุคลากรครูและนักเรียนในครอบครัวธีรศาสตรเปนผูแบงปน ความรู ความดี และความสุขในทุกโครงการและงานของโรงเรียน

สอดคลองกับเอกลักษณของโรงเรียนธีรศาสตร  มีกิจกรรมตางๆปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลความสําเร็จของโครงการ มีบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนอยางชัดเจน

โดย มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล มีการบูรณาการคุณคา พระวรสาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทของฝายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

          4) โรงเรียนธีรศาสตร สงเสริมศาสนสัมพันธในโรงเรียน บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สรางความเขาใจ และความ สัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู

นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆรวมท้ังชุมชนรอบขาง ในป2565 โรงเรียนธีรศาสตรมีแผนปฏิบัติการ สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมเปนคนดี คนเกง อยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข โดยจัดทําโครงการเรียนรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา ,โครงการอาสาทําดี และมีแบบอยางที่ดี (Best Practice) “พัฒนาการบริหารโครงการสนามแพรธรรม

ตามอัตลักษณแบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช ดวยรูปแบบ ออมสินมหาพรต (LWPSA Model)

           5) โรงเรียนธีรศาสตร มีการนําเสนอผลการจัดการศึกษาคาทอลิก ตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด/หนวย

งานในกํากับ เผยแพรผานชองทางท่ีหลากหลาย
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 1,680

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 75.00 1,640 97.62
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,663

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,654

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,589

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,652

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
75.00 1,672 99.52

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,667

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,670

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,680

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 75.00 1,680 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 1,680

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,680

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 75.00 1,672 99.52
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,664
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,680

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 1,680 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,680

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 75.00 1,590 94.64
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,680

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,499

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 85.00 1,679 99.94
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,677

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,680

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 1,680 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,680

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,680

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85.00 1,680 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,680

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85.00 1,413 84.11 ดีเลิศ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,145

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,680
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ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 97.54
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

โรงเรียนธีรศาสตรมีจุดเนนดานคุณภาพผูเรียน คือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกวาระดับประเทศ  เปนคนดี  คนเกง และ มีความสุข

โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังนี้

1. กําหนดเปาหมายคุณภาพของผูเรียน โดยมีกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายดานคุณภาพของผูเรียนทุกปการศึกษา ตามประเด็นการพิจารณา

ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนในสถานการณ COVID – 19  มีเปาหมายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ  รอยละ 75 ของผูเรียน มีความ

สามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหาผูเรียน มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมผูเรียน  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ      เปาหมายดาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ไดแก รอยละ 80  ของผูเรียน มีผลการประเมินระดับดี ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีคานิยมที่ดี  มี

ระเบียบวินัย มีจิตอาสา   มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปญญา

ไทย  มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางรางกายสมสวน และจิตสังคมระดับปกติ

2. โรงเรียนกําหนดการพัฒนาผูเรียนโดยกลุมงานบริหารทั้ง 5 กลุมงาน จัดโครงการ งานในแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2564 โดยบูรณา

การวิถึชีวิตของนักเรียนประจําวัน ทุกวัน ๆ จํานวน 13 โครงการ ไดแก     โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุมสาระ งานจุดเนนกลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ   งานประเมินการอาน เขียนและการคิดคํานวณ   งานสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิและทดสอบระดับชาติ   โครงการ

ผลิตภัณฑงานประดิษฐ  โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชมรม  โครงการประเมิน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  งานกิจกรรมยามเชาเย็นและวันศุกรสุดสัปดาห   งานตน

กลาพอเพียง  งานวันไหวครู  งานคายปฏิบัติธรรม   โครงการระเบียบวินัย  งานระเบียบวินัย    ปฐมนิเทศระเบียบวินัย และงานประชุม

นักเรียน กํากับติดตามระเบียบวินัย  ประชุมครูประจําชั้น บันทึกพฤติกรรม วันพบผูปกครองนักเรียน  สงเสริมความซื่อสัตย นักเรียนเก็บของได

สงคืน  โครงการอนุรักษวันสําคัญ  งานวันวิสาขบูชา  งานวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา    งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิร

เกลาเจาอยูหัว  งานวันแม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง    งานวันคลาย

วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร    งานวันรื่นเริง วันคริสตมาส   งานวัน

เด็กแหงชาติ และ งานวันมาฆบูชา   โครงการประเพณีวันลอยกระทง  โครงการคนดีศรีธีรศาสตร   โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ   โครงการ

สานสัมพันธบานและโรงเรียน  โครงการแบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช  งานแบงปนนํ้าใจ  งานนาฏศิลปสัมพันธรัก  โครงการสงเสริมสุข

ภาพนักเรียน  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3   งานคายปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3   งานนองสงพี่  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน   งานเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน   งานกิจกรรมสภานักเรียน   โครงการสงเสริมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน  งานวันงดสูบ

บุหรี่โลก  งานวันตอตานยาเสพติด    งาน To  Be  Number One   โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และ อบายมุข  งานฝายการ

เรียน   งานฝายการงาน   งานฝายสารวัตรนักเรียน   และงานฝายกิจกรรม   โครงการรักษภาษาไทย   งานวันสุนทรภู      งานวันภาษาไทย

แหงชาติ  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน    โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  งานสอบประเมินระหวาง

เรียน  งานสอบปลายภาค

3. ทุกกลุมงานบริหารมีผูรับผิดชอบงานและโครงการมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป แตละโครงการ

ดําเนินงานตามแผนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายโครงการมีการวิเคราะหความเสี่ยงและ

ปรับเปล่ียนวิธีการแบบออนไลน จัดกิจกรรมจากกลุมใหญเปนกลุมยอยๆ เปนแบบระดับชั้น  มีการประเมินหลากหลายและตามสภาพจริง  สง

ผลใหการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานวิชาการและคุณลักษณะบรรลุเปาหมาย  การประเมินผลการดําเนินโครงการดวยระบบวงจร

คุณภาพ PDCA  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ ผูเขารวมทุกโครงการ สะทอนภาพอัตลักษณการแบงปน  ระเบียบวินัย และ
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จิตอาสา เฉลี่ยรอยละ 95.84 เทียบเกณฑการประเมินคุณภาพดานการปฏิบัติงานและดานความพึงพอใจตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนเฉลี่ยรอยละ 96.65  ระดับคุณภาพ 4.83 แปลผล ยอดเยี่ยม สงผลใหมีสารสนเทศในการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ดังนี้ นักเรียน

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รอยละ 97.62 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา รอยละ 99.52 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีผลงานเปนของตนเองไดทุกคน

รอยละ 100 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 99.52  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาสอบผานเลื่อนระดับชั้น และ จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ รอยละ 100  และ มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพ รอยละ 94.64  ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ไดแก ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มี

คานิยมที่ดี  มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เฉล่ียรอยละ 99.94  มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปญญาไทย  รอยละ 100 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง ดานวัย เพศ ศาสนา รอยละ 100 รวมทั้งมีสุข

ภาวะทางรางกายสมสวน และจิตสังคมระดับปกติ เฉล่ียรอยละ 84.11

4. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายพบวา ในชวงปการศึกษาที่ตองเผชิญสถานการณระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19

นักเรียนเรียนแบบ ON LINE อยูที่บาน การพัฒนาดานรางกายมีสุขภาวะเกินเกณฑ คอนขางอวนเปนสวนใหญ สงผลใหสุขภาวะทางรางกาย

สมสวน และจิตสังคมระดับปกติ เฉลี่ยรอยละ 84.11 เปนดานที่ตองนําไปเปนจุดพัฒนาเมื่อเปดปการศึกษาใหมและสถานการณโรคระบาดเขาสู

ภาวะปกติ หรือมีมาตรการเปนอยางอื่นตอไป  โดยโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน งานทุพโภชนารับขอมูลไปดําเนินการ สวนการพัฒนาดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน จําเปนตองเรงการอาน-เขียนและคิดคํานวณใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องโดยโครงการพัฒนายกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางวิชาการ เรงคัดกรองและฝกทักษะการอาน เขียน และคิดคํานวณใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  ดานคุณลักษณะอัน

พึงประสงคจากการประเมินดานเจตคติคิดดี  ทําดี ท่ีสามารถทําไดภายในครอบครัวเนื่องจากไมสามารถออกไปนอกบานในสถานการณการแพร

บาดได ดังน้ันเมื่อเปดปการศึกษาตามปกติไดแลวจําเปนตองฟนฟูจัดพื้นที่ กิจกรรม ปรับบุคลิกลักษณะและระเบียบวินัยแบบ NEW NOMAL

ใหกับนักเรียนแตละระดับ

5. ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา COVID-19 บุคลากรครูปฏิบัติการสอนWORK Form Home  ใชการรายงานผลการ

ดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค และขาวสารความเคลื่อนไหวผานระบบ Application Line  มีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานของคณะ

กรรมการกลุมงานบริหาร ประชุมคณะครูเต็มคณะทุกเดือน กลุมงานสารสนเทศเทคโนโลยี นําผลการดําเนินงานและผลงานรางวัลที่ไดรับเผย

แพรประชาสัมพันธบนเวปไซตของโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการชมรมผูปกครอง ครูและศิษยเกา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหชุมชนมี

สวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการบริหารโรงเรียน  มีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อรายงานและเสนอพิจารณาของความ

เห็นชอบและอนุมัติการดําเนินงานของโรงเรียน ปลายปการศึกษามีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

และสารสนเทศแตละดาน มีการทบทวน ตรวจสอบ  และนําผลที่ไดไปเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ของโรงเรียน และ

รายงานเขาสูระบบ E-SAR ผานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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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 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนธีรศาสตร มีจุดเนนดานกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การบริหารแบบสวนรวมดวยกระบวนการที่มีคุณภาพเปนระบบดวยวงจร

คุณภาพ PDCA

        1)โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีนําไปเปนแนวทางการสรางกลยุทธสูการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองมาตรฐานชาติ ยุทธศาสตร

การพัฒนาของหนวยงานตนสังกัด และของสังฆมณฑลราชบุรี โดยการบริหารแบบสวนรวมดวย ระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA  มีการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

ระยะ 5 ป  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา กําหนดปฏิทินกิจกรรมประจําปของโรงเรียน  กําหนดกลยุทธ เปาหมายการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพผู

เรียน การบริหารจัดการวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  บริหารท่ัวไปไดแก อาคารสถานที่ กิจการนักเรียน  สัมพันธชุมชน  ธุรการ  สารสนเทศเทคโนโลยี  ทะเบียน

วัดผล  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ การจัดการศึกษาคอทอลิกของโรงเรียน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  ดวยระบบงาน

ประกันคุณภาพภายใน และบริหารความเสี่ยง มีการมอบหมายหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงานประจําปการศึกษาอยางเหมาะสม และไดรับความเห็นชอบอนุมัติการ

ดําเนินผานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกโครงการ

        2)โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนแบบมีสวนรวมขับเคลื่อนดวยการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ มีคณะกรรมการนโยบายและ คณะ

กรรมการประกันคุณภาพ ประเมิน ทบทวนตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงาน ไดแก โครงการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  โครงการบริหารความเสี่ยงและ

มาตรการปองกัน COVID-19  โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  โครงการประชุมประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําป  และ โครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ทุกกลุมงานบริหารมีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบตาม

ขอบขายโครงสรางการบริหารโรงเรียน โดยกลุมงานบริหารวิชาการจัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 21 โครงการไดแก โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและ

หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู  โครงการพัฒนาการวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน  โครงการสงเสริมการดําเนินงานลูกเสือ
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เนตรนารี โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  โครงการผลิตภัณฑงานประดิษฐ  โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระ โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู

เรียน  โครงการทัศนศึกษาโครงการวันแหงความภาคภูมิใจ  โครงการรักษภาษาไทย  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน  โครงการประเมินการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Intensive English Program  โครงการครูจิตอาสา Volunteer Teachers โครงการธรรมศึกษา ตรี โท

เอก  โครงการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมกิจกรรมหองสมุด  โครงการ English  We can  โครงการสงเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมงาน

บริหารงบประมาณจัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการไดแก โครงการติดตามการดําเนินงานดานงบประมาณ และ โครงการติดตามคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ   กลุมงานบริหารบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 โครงการไดแก  โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร  โครงการพัฒนา

ประสบการณวิชาชีพบุคลากร  โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการงานของบุคลากร และ โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  กลุมงานบริหารทั่วไปจัดทําแผนการดําเนิน

งาน 6 งาน  ไดแก กลุมงานอาคารสถานที่ จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการ 6 งาน ไดแก โครงการภูมิทัศนโรงเรียน  งานภูมิทัศนภายนอก  งาน 5 ส. โครงกา

รสุขภิบาล (น้ําดื่มน้ําใชและสุขา)  โครงการปรับปรุง ซอมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  และโครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ งานการใชหองเรียนหองประกอบ  งานสํารวจ

ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  งานซอมอัคคีภัย  และ งานใหบริการบุคคลภายนอกและภายใน กลุมงานสัมพันธชุมชน จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 โครงการ 13

งาน  ไดแก โครงการธีรศาสตรเกมส  โครงการอนุรักษวันสําคัญ 8 งาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง  โครงการแบงปนดวยจิตอาสาแหงรักและรับใช  2 งาน  โครงการ

สานสัมพันธบานและโรงเรียน 2 งาน  กลุมงานกิจการนักเรียน จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 8โครงการ 15 งาน  ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน  6 งาน 

โครงการคนดีศรีธีรศาสตร  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  4 งาน โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3  โครงการระเบียบวินัย  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน  โครงการสงเสริมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 3 งาน  และ โครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กลุมงานธุรการ จัดทําแผนการดําเนิน

งาน จํานวน 2 โครงการ 5 งาน  ไดแก  โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ ประกอบดวยงานสารบรรณ  งานบริการพิมพอัดสําเนาสนับสนุนงานบริหารทุกกลุมงาน 

งานเบิกเงินสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุ  งานประชาสัมพันธติดตอสอบถาม  งานทะเบียนนักเรียน  และ โครงการประชุม  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ครั้ง/ป 

คณะกรรมการนโยบายและแผน และประชุมคณะครูเต็มคณะ ทุกเดือน  กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 7 งาน  ไดแก

งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศโรงเรียน  งานสื่อสัมพันธธีรศาสตร  งานพัฒนาระบบเว็ปไซต  งานปายประชาสัมพันธ  งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน  งานบัตร

ประจําตัวนักเรียน และ งานดูแลซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  งานทะเบียนวัดผล จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 4 งาน  ไดแก งาน

วัดผล  งานเทียบโอนผลการเรียน  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ งานออกหลักฐานการศึกษา   กลุมงานจิตตาภิบาล จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการ 7

งาน  ไดแก  งานยุวธรรมทูต  งานคายเยาวชนคาทอลิก  งานสอนคําสอน  งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย/วันศุกรตนเดือน  งานสอนวิชาคริสตศาสนา  งานพิธีบูชา

ขอบพระคุณเปดปการศึกษา  งานสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจา  งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ  งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผูมีพระคุณและผูบริหาร

โรงเรียนท่ีลวงหลับ  งานฉลองวัดแมพระถวายองคในพระวิหาร ลูกแก (วัดประจําโรงเรียน)  งานสัปดาหพระคัมภีร  และ งานสมโภชพระคริสตสมภพ (คริสตมาส) 

โครงการสนามแพรธรรม  งานขอความพระคัมภีรหนาแถว  งานเขียนจดหมายถึงแมพระ  งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย และ งานออมสินมหาพรต

        3) การประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของทุกกลุมงาน ไดแกการประเมินระดับคุณภาพงาน/โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งดานปริมาณ และ ความพึง

พอใจของผูเกี่ยวของ

แปลผลคุณภาพการดําเนินงาน โครงการ/งาน เปนรอยละ ระดับคุณภาพ และแปลผล 5 ระดับ คือ

รอยละ ทศนิยม ระดับคุณภาพ
แปลผลคุณภาพ

การปฏิบัติงาน(ธศ.3)

90.00 ขึ้นไป 4.50 – 5.00 5 ยอดเยี่ยม

75.00-89.99 3.75 – 4.49 4 ดีเลิศ

60.00-74.99 3.00 – 3.74 3 ดี

50.00-59.99 2.50 – 2.99 2 ปานกลาง

0.00 – 49.99 0.00 –2.49 1 ปรับปรุง

 

รอยละ ทศนิยม ระดับคุณภาพ
แปลผล

ความพึงพอใจ(ธศ.4)

90.00 ขึ้นไป 4.50 – 5.00 5 มากที่สุด

75.00-89.99 3.75 – 4.49 4 มาก

60.00-74.99 3.00 – 3.74 3 ปานกลาง
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50.00-59.99 2.50 – 2.99 2 นอย

0.00 – 49.99 0.00 –2.49 1 นอยที่สุด

 

        การประเมินระดับคุณภาพการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  มีประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น ดังนี้

            1. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา     

            2. มีการประชุมดําเนินการแบงหนาที่รับผิดชอบ กําหนดวันเวลาชัดเจน

            3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง

            4. มีการสรุปผลการดําเนินงานวาบรรลุ/ไมบรรลุ ตามเปาหมาย/ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

            5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/งานและนําผลไปใชอยางชัดเจน

 

     5.การกํากับติดตาม   ปรับปรุงเคร่ืองมือควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานใหใชไดคลองตัว  ตรวจสอบการดําเนินการไดเปนระยะ    จัด

ทําเคร่ืองมือกํากับ  ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน  เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  กํากับติดตาม โดยใชการประชุม  การจัดทํา

แผนการดําเนินงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแตละครั้ง ใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน   การตรวจสอบ และทบทวน  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยบุคลากรทุกคนตรวจสอบ  รวบรวมขอมูล การดําเนินงานและผลการดําเนินงานเพ่ือนําขอมูลใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโดยจัดทําเอกสารประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน  โรงเรียนไดรับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   ตรวจ

สอบคุณภาพภายนอก   โดยคณะผูประเมินจาก  สมศ.  การประเมินผลและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /งาน ที่กําหนดไวในแผนงาน เมื่อสิ้นปการศึกษา 

และรายงานผลเมื่อส้ินสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ป  คือ ป 2561- 2565   จากระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมสงผลให  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป        ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภายใตสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 โครงการสวนใหญทุกกลุมงานไดปรับวิธีการโดยใช ON LINE

โครงการที่พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพภายในโรงเรียน มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทุกโครงการ  มีผลการประเมินโดยระบบคุณภาพ PDCA  เฉลี่ยรอยละ 96.65 

ระดับคุณภาพ 4.83  แปลผล ยอดเยี่ยม  สะทอนอัตลักษณ การแบงปน  ระเบียบวินัย และจิตอาสา โดยเฉลี่ยรอยละ 95.84  ระดับคุณภาพ 4.79 แปลผล ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 68

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 68 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 68

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 68

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 68

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 68

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 68

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 90.00 68 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 68

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 68

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 68

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 68 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 68

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 68

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 68 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 68

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 68

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 68

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 68

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 68 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 68

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 68

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

         

       1.โรงเรียนกําหนดนโยบายจุดเนนการปฏิบัติงานการเรียนการสอนสอดคลองจุดเนนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และนโยบายจุด

เนน  กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   สอดคลองมาตรฐานชาติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน   โรงเรียนเนนกระบวนการเรียนการสอนผานกระบวนการคิด  และ

ปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได เพื่อใหการดําเนินงานมีคุณภาพ ตามเปาหมาย กํากับติดตาม  โรงเรียนไดจัดทําโครงการที่เปนงานประจํา  งานสง เสริม 

และงานพัฒนา ดานการจัดการเรียนรู  ไดแกครู รอยละ 90 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได   ใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  และตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน  มอบ

หมายผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน  กํากับติดตามการดําเนิน  ประเมินทบทวนตรวจสอบ    และรายงานผลการดําเนินงานพรอมสรุปสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนา

อยางตอเน่ือง  โครงการประจําปการศึกษา 2564 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานระบบงาน ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดวยวงจรคุณภาพ PDCA  เฉลี่ยรอยละ 90 

จํานวน  13 โครงการ

2.   ครูผูสอนจํานวน 68 คน ดําเนินโครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู  มีการวิเคราะหหลักสูตร การคัดกรองผูเรียน  การออกแบบ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และประเมินความรูความเขาใจ   สอนและบันทึกผลหลังสอน รวมปฏิบัติการนิเทศภายใน ประชุมปรึกษาหารือ  สังเกตการณสอน 

การสอบประเมินผูเรียนรายตัวชี้วัด ระหวางเรียน การซอมเสริม  วิจัยในชั้นเรียน   มีโครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดกิจกรรม

แนะแนว  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชมรม บริหารจัดการชั้นเรียนดวยขอตกลง คําขวัญประจําหอง  โครงการพัฒนาการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จัดการสอบประเมินกลางภาค  ปลายภาค และตัดสินปลายป และรายงานผลสัมฤทธิ์  จัดทําเอกสารกํากับ

ติดตามระบบการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน สงเสริมและยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน ใหความสําคัญ

กับคุณภาพบุคลากรครูผูสอนใหใชเทคนิคการสอนแบบ Active Learning   สอนแบบ Coding   สอนแบบOnline  On Hand  รวมทั้งการ

นิเทศภายใน  การทํา PLC  กับศูนยวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี มีความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา     โครงการ

Intensive  English  Program เพ่ือยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสงเสริมการพัฒนาตอยอดใหกับผูเรียนที่สนใจพื้นฐานการสื่อสาร

ดานภาษาเปนพิเศษ      โครงการ English we can  สงเสริมการพัฒนาตอยอดใหกับผูเรียนดานภาษาสื่อสารโดยตรงกับครูชาวตางชาติดวย

กิจกรรม    โครงการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงเสริมพัฒนาการใชสื่อการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

     โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาปลูกความรู ท่ีเอื้อตอการเรียนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดจนนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี

สวนรวมในการเรียนการสอนไดแก   การทําผลิตภัณฑงานสาน  ความรูเรื่องสมุนไพร    การทําขนมไทย   การจัดการสัตวเลี้ยงที่บาน  การ

ประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ  โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวยสถานการณCOVID-19 ปรับวิธีการใหผูเรียนไดสืบคนสถาน

ที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญทั้งในประเทศไทยหรือรอบโลก และนํามาแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงความรู ดวยการนําเสนอผลการศึกษาออนไลน

 โครงการรักษภาษาไทย     ไดจัดวันระลึกถึงสุนทรภูกวีเอกของไทย   ที่มีผลงานดานวรรณคดี  วรรณกรรม เปนแบบดานการประพันธบทรอย

แกว  รอยกรอง      โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ ผูบริหาร ครู และบุคลการสนับสนุนทุกคนรวมกิจกรรมอาสา สมทบการสอนชวย

เหลือผูเรียน  ที่ผานการคัดกรองเปนเด็กกลุมอานไมคลอง เรียนออน ตองการความชวยเหลือดานการอานการเขียนหรือพฤติกรรมเรียนรู     

เปนรายกรณี โดยใชเวลาที่วางจากการสอนรวมถึงเวลาพักเพื่อสอนการอานใหเด็กกลุมเปาหมายในโครงการครูจิตอาสา สงผลใหมีการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการอานภาษาไทยและจํานวนผูเรียนที่อานไมคลองลดนอยลง  การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปน
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ระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล  มีคณะกรรมการงานวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ประชุมจัดทํากําหนดการสอบ Test Blueprint    มีการสอบ Pre -test , Post-test   โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล มี

งานทะเบียนและวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย   งานวัดผล    งานเทียบโอนผลการเรียน     งานทําขอสอบ  งานจัดสอบ  งานตรวจ

สอบวุฒิการศึกษา  และงานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู   โดยรวมงานกับชุมชนครูภูมิปญญา โครงการวันเปดบานวิชาการคาราวานความรู  โครงการพัฒนาการสอนสู

คุณภาพผูเรียน ครูผูสอนทุกคน ปรับการเรียนการสอน พัฒนาตนเองใหมีความรูดานเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสําหรับการ

สอนในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 ดวยการทําคลิปการสอนในระดับประถม  จัดหองเรียนดวยระบบ ZOOM ในระดับ

มัธยม  ตลอดระยะเวลาที่ตองทําการเรียนการสอนจากที่บาน  ดวยการใหผูเรียนไดใชความรูลงสูการปฏิบัติงานตามความแตกตางของแตละ

รายวิชา  โครงการวันเปดบานวิชาการคาราวานความรู  ผูเรียนไดทําผลงาน และสงผลงาน แบบรายบุคคล และมีแบบรายกลุม2-3 คน บางเล็ก

นอย ในปน้ีเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอเปนแฟมพัฒนางาน และรับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลในโครงการคนดีศรีธีรศาสตร  เกิดการเรียนรู

อยางหลากหลาย    โครงการสงเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน    บริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชายหญิง คละ

ความสามารถ ผูเรียนทุกชั้นเรียนเขารวมโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผูเรียนปฏิบัติหนาที่ดูแลกันตามบทบาทหนาที่ 4

ฝายคือฝายการเรียน ฝายการงาน  ฝายกิจกรรม   และฝายสารวัตรนักเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา จัดงานวันพบผูปกครอง โดยแบงเปนชวง

เวลา และ เลขที่ ตามมาตรการของสํานักงานควบคุมโรคติดตอ (สบค.) อยางเขมงวด  พรอมกับรายงานผลการประเมินแตละภาคเรียน    ผู

ปกครองไดรับทราบขอมูลการเรียน ความประพฤติ ท้ังท่ีบานและโรงเรียน ไดรับคําแนะนํา  และ ปรึกษาหารือแกปญหาใหกับบุตรหลานทั้ง

ดานการเรียน และ การใชชีวิตที่ปลอดภัย  ไดสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา และการใหบริการในดานการจัดหลักสูตร

การเรียนการสอน และดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2564 

3. 3. จากการดําเนินงานตามระบบ PDCA  พบวา ครูผูสอนจํานวน 68 คน  รอยละ 100  ดําเนินโครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู 

มีการวิเคราะหหลักสูตร การคัดกรองผูเรียน  การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และประเมินความรูความเขาใจ   สอนและบันทึกผลหลังสอน รวมปฏิบัติการ

นิเทศภายใน ประชุมปรึกษาหารือ  สังเกตการณสอน  การสอบประเมินผูเรียนรายตัวชี้วัด ระหวางเรียน การซอมเสริม  วิจัยในชั้นเรียน   มี

โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชมรม บริหารจัดการชั้นเรียนดวยขอตกลง

คําขวัญประจําหอง    ระดับผลการดําเนินงานรอยละ  94 ระดับคุณภาพ 4.85   แปลผล ยอดเยี่ยม    โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน จัดการสอบประเมินกลางภาค  ปลายภาค และตัดสินปลายป และรายงานผลสัมฤทธ์ิ  จัดทําเอกสารกํากับติดตามระบบ

การเรียนการสอน ระดับผลการดําเนินงานรอยละ  98.01 ระดับคุณภาพ 4.90   แปลผล ยอดเยี่ยม        โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผู

เรียน สงเสริมและยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน ใหความสําคัญกับคุณภาพบุคลากรครูผูสอนใหใชเทคนิคการสอนแบบ Active

Learning   สอนแบบ Coding   สอนแบบOnline  On Hand  รวมทั้งการนิเทศภายใน  การทํา PLC  กับศูนยวิชาการโรงเรียนในเครือ

สังฆมณฑลราชบุรี มีความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา  ผลการดําเนินงานรอยละ  95.63  ระดับ 4.70  แปลผล ยอดเยี่ยม  โครงการ

Intensive  English  Program เพ่ือยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสงเสริมการพัฒนาตอยอดใหกับผูเรียนที่สนใจพื้นฐานการสื่อสาร

ดานภาษาเปนพิเศษ  ผลการดําเนินงานรอยละ  96.42  ระดับ 4.82 แปลผล ยอดเยี่ยม   โครงการ English we can  สงเสริมการพัฒนาตอย

อดใหกับผูเรียนดานภาษาส่ือสารโดยตรงกับครูชาวตางชาติดวยกิจกรรมชวงหลังรับประทานอาหารกลางวัน   ผลการดําเนินงานรอยละ

 96.76  ระดับ 4.83   โครงการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงเสริมพัฒนาการใชสื่อการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดําเนินงานรอยละ  91.84  ระดับ 4.59    โครงการแหลงเรียนรูภูมิปญญาปลูกความรู ที่เอื้อตอการเรียนเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนตลอดจนนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนไดแก   การทําผลิตภัณฑงานสาน  ความรูเรื่องสมุนไพร    การทํา

ขนมไทย   การจัดการสัตวเล้ียงที่บาน  การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ  ผลการดําเนินงานรอยละ  97.74  ระดับ 4.88  แปลผลยอดเยี่ยม

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวยสถานการณCOVID-19 ปรับวิธีการใหผูเรียนไดสืบคนสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญ

ทั้งในประเทศไทยหรือรอบโลก และนํามาแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงความรู ดวยการนําเสนอผลการศึกษาออนไลน  ผลการดําเนินงานรอยละ 

93.89  ระดับ 4.69  แปลผล ยอดเยี่ยม โครงการรักษภาษาไทย     ไดจัดวันระลึกถึงสุนทรภูกวีเอกของไทย   ที่มีผลงานดานวรรณคดี 

วรรณกรรม เปนแบบดานการประพันธบทรอยแกว  รอยกรอง ผลการดําเนินงานรอยละ  95.47  ระดับ 4.78 แปลผล ยอดเยี่ยม    โครงการ

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ      ผลการดําเนินงานรอยละ  92.98  ระดับ 4.65 แปลผล ยอดเยี่ยม  ผูบริหาร ครู และบุคลการสนับสนุนทุก

คนรวมกิจกรรมอาสา สมทบการสอนชวยเหลือผูเรียน  ที่ผานการคัดกรองเปนเด็กกลุมอานไมคลอง เรียนออน ตองการความชวยเหลือดานการ

อานการเขียนหรือพฤติกรรมเรียนรู      เปนรายกรณี โดยใชเวลาที่วางจากการสอนรวมถึงเวลาพักเพื่อสอนการอานใหเด็กกลุมเปาหมายใน

โครงการครูจิตอาสา สงผลใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาไทยและจํานวนผูเรียนที่อานไมคลองลดนอยลง  ผลการดําเนินงานรอย
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ละ  95.00 ระดับ 4.75 แปลผล ยอดเยี่ยม    การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผู

เรียน โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ผลการดําเนินงานรอยละ  98.01  ระดับ 4.90 แปลผล ยอดเยี่ยม  มีคณะ

กรรมการงานวัดและประเมินผลการเรียนรู  ประชุมจัดทํากําหนดการสอบ Test Blueprint    มีการสอบ Pre -test , Post-test   โครงการสง

เสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล มีงานทะเบียนและวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย   งานวัดผล    งานเทียบโอนผลการเรียน 

   งานทําขอสอบ  งานจัดสอบ  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และงานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  ผลการดําเนินงานรอยละ 98.37 ระดับ

4.92 แปลผล ยอดเยี่ยม   สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

โดยรวมงานกับชุมชนครูภูมิปญญา โครงการวันเปดบานวิชาการคาราวานความรู  ผลการดําเนินงานรอยละ 93.84 ระดับ 4.70 แปลผลยอด

เยี่ยม โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน ครูผูสอนทุกคน ปรับการเรียนการสอน พัฒนาตนเองใหมีความรูดานเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ

ส่ือสาร ใชเทคโนโลยีสําหรับการสอนในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 ดวยการทําคลิปการสอนในระดับประถม  จัดหองเรียน

ดวยระบบ ZOOM ในระดับมัธยม  ตลอดระยะเวลาที่ตองทําการเรียนการสอนจากที่บาน  ดวยการใหผูเรียนไดใชความรูลงสูการปฏิบัติงาน

ตามความแตกตางของแตละรายวิชา ครูทุกกลุมสาระมีนวัตกรรมการสอน  จํานวน 16 ผลงาน ผลการดําเนินงานรอยละ 95.63 ระดับ 4.70

แปลผล ยอดเยี่ยม    โครงการวันเปดบานวิชาการคาราวานความรู  ผูเรียนไดทําผลงาน และสงผลงาน แบบรายบุคคล และมีแบบรายกลุม2-3

คน บางเล็กนอย ในปนี้เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอเปนแฟมพัฒนางาน และรับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลในโครงการคนดีศรีธีรศาสตร  เกิด

การเรียนรูอยางหลากหลาย    ผลการดําเนินงานรอยละ 93.84 ระดับ 4.70 แปลผล ยอดเยี่ยม     โครงการสงเสริมงานบริการแนะแนวและ

ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน    บริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชายหญิง คละความสามารถ ผูเรียนทุกชั้นเรียนเขารวมโครงการหองเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผูเรียนปฏิบัติหนาที่ดูแลกันตามบทบาทหนาที่ 4 ฝายคือฝายการเรียน ฝายการงาน  ฝายกิจกรรม   และฝาย

สารวัตรนักเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ผลการดําเนินงานรอยละ 93.82 ระดับ 4.69 แปลผล ยอดเยี่ยม  จัดงานวันพบผูปกครอง โดยแบงเปน

ชวงเวลา และ เลขที่ ตามมาตรการของสํานักงานควบคุมโรคติดตอ (สบค.) อยางเขมงวด  พรอมกับรายงานผลการประเมินแตละภาคเรียน    ผู

ปกครองไดรับทราบขอมูลการเรียน ความประพฤติ ท้ังท่ีบานและโรงเรียน ไดรับคําแนะนํา  และ ปรึกษาหารือแกปญหาใหกับบุตรหลานทั้ง

ดานการเรียน และ การใชชีวิตที่ปลอดภัย  มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา และการใหบริการในดานการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน และดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2564  โดยเฉลี่ยรอยละ 95.68  ระดับยอดเยี่ยม

4. จากการประเมินทบทวนตรวจสอบ ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน ในปการศึกษาตอไป โดย   พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอนของกลุมสาระใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเผยแพร สู วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เปนรายบุคคลมากยิ่งขึ้น   

5. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  โดยรายงานประเมินตนเองตอผู

บริหาร  รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีการสอนรายวิชาที่ไดรับ  ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบจัดทําแผนการสอน 

การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  การเขารวมอบรมสัมมนา  การสอนใหนักเรียนสรางนวัตกรรม  จุดเดนการสอน  จุดที่ควรพัฒนา  และ

ความตองการในปการศึกษาตอไป 
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มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา
การปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ ผลการประเมินคุณภาพที่ได
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

จัดการศึกษาแบบคาทอลิก 5.00 ยอดเยี่ยม

มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก √ -

มีฝายหรืองานจิตตาภิบาล √ -

มีการบูรณาการคุณคาพระวรสาร √ -

มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนแมบทฯของฝายอบรมศึกษา √ -

มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

   

    โรงเรียนธีรศาสตรมีจุดเนน การจัดการศึกษาคาทอลิกตามอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก

1. โรงเรียนธีรศาสตรมีพันธกิจดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมงานศาสนสัมพันธในโรงเรียน บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและ

กัน  สรางความเขาใจ  และความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหาร  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆรวมทั้งชุมชนรอบขาง โดยกําหนดให

มีกลุมงานจิตตาภิบาลในโครงสรางการบริหารโรงเรียน  มีการบูรณาการคุณคาพระวรสารลงสูการดําเนินงานโครงการ และการเรียนการสอน 

สอดคลองกับแผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรีสงเสริมการปฏิบัติอัตลักษณ  “แบงปน” ในทุกโครงการและงานของโรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศ

คาทอลิกในโรงเรียนอยางชัดเจน  โดยมีเปาหมายการดําเนินงานดานปริมาณ รอยละ 90 โครงการจํานวน 2 โครงการ 

2. กลุมงานจิตตาภิบาลในโครงสรางการบริหารโรงเรียน พันธกิจดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมงานศาสนสัมพันธในโรงเรียน บน

พ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สรางความเขาใจ  และความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหาร  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆ

รวมทั้งชุมชนรอบขาง โดย 1)โครงการชุมชนศิษยพระคริสต งานที่ดําเนินการ  ไดแก งานเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน งานสอนคําสอน งาน

พิธีกรรม และ งานสัปดาหพระคัมภีร  งานกองหนาราเริง/พลศีล-ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.เอส. งานคายเยาวชนคาทอลิก  งานพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย/วันศุกรตนเดือน   งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา  งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปดปการศึกษา งานวจน

พิธีกรรมขอพรพระ งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผูมีพระคุณและผูบริหารโรงเรียนและคุณครูที่ลวงหลับ  งานฉลองวัดแมพระถวายองคใน

พระวิหารลูกแก  และ  งานวันคริสตมาส  2) โครงการสนามแพรธรรม  งานที่จัดไดแก งานขอความพระคัมภีรหนาแถวทุกเชา     งานเขียน

จดหมายถึงแมพระ   งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย  และ  งานออมสินมหาพรต

3. กลุมงานจิตตาภิบาลดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ผานการวางแผน ดําเนินงาน กํากับติดตามประเมินผลทบทวนตรวจสอบตามคาเปา

หมาย และรายงานผลการดําเนินงานเปนสารสนเทศ ไดแกโครงการชุมชนศิษยพระคริสต ผลการดําเนินงานรอยละ 94.72 ระดับ 4.74 แปลผล

ยอดเยี่ยม  งานที่ดําเนินการ  ไดแก     งานเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน รอยละ 95.65 งานสอนคําสอน รอยละ 96.12  งานสัปดาหพระ

คัมภีร รอยละ 96.00  งานยุวธรรมทูต รอยละ 95.89 งานคายเยาวชนคาทอลิก รอยละ 95.65  งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย/วันศุกรตน

เดือน รอยละ 92.77  งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจาผูเรียนไดรวมโปรยดอกไมในพิธีกรรม รอยละ 96.44  งานพิธีบูชา

ขอบพระคุณเปดปการศึกษา รอยละ 96.07  งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ รอยละ 95.00  งานบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผูมีพระคุณและผู

บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ลวงหลับ รอยละ 94.14  งานฉลองวัดแมพระถวายองคในพระวิหารลูกแก รอยละ 91.52  และ  งานวันคริสตมาส

สมโภชพระคริสตสมภพ รอยละ 93.56  โครงการสนามแพรธรรม ผลการดําเนินงานรอยละ 91.91 ระดับ 4.60 แปลผล ยอดเยี่ยม กิจกรรมที่

จัด ไดแก   งานขอความพระคัมภีรหนาแถว นักเรียนอานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเชา รอยละ 90.84  งานเขียนจดหมายถึงแมพระ
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รอยละ 94.88       งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสายรอยละ 90.00  และ งานออมสินมหาพรต เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมแบง

ปนเพื่อผูยากไร เปนประจําทุกป

4. กลุมงานจิตภิบาลนําผลการประเมินโครงการมาทบทวน ตรวจสอบ ไดจุดเดน และ จุดที่ควรพัฒนา    ในดานการบูรณาการคุณคาพระวรสาร

ลงสูการดําเนินงานและการเรียนการสอน  โครงการสอดคลองกับแผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี สงเสริมการปฏิบัติอัตลักษณ  “แบงปน” ใน

ทุกโครงการและงานของโรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน

5. กลุมงานจิตตาภิบาลเขารวมการประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามคณะกรรมการฝายอบรมศึกษางานศูนยคริสตธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

และรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ

         

 

Page 107 of 115



2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 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. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

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. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม

จัดการศึกษาแบบคาทอลิก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองไดดี ราเริง แจมใส มีคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะอังพึงประสงค สามารถชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีทักษะการคิดพื้นฐานที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามวัย มีแบบ

อยางที่ดี เร่ือง 1. “หนูนอยสุขภาพดีหางไกลโรคดวยรูปแบบการลางมือที่ถูกวิธี” 2. “การเสริมสรางคุณธรรมดวนการแบงปน โดยใชกิจกรรมนิทาน”

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมใหคําแนะนํา คําปรึกษาและเอาใจใสการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเปนอยางดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนําไปใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นวัตกรรม เรื่อง 1. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model” มีแบบอยางที่ดี เรื่อง

1. “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร โดยใช T.S. MODEL” 2. “การบริหารจัดการงานวิชาการดวยรูปแบบ 3T4S”

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการผลิตสื่อและนวัตกรรม/ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการเด็ก จัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย อากาศถายเทสะดวก มีพื้นที่สําหรับมุมประสบการณ จัดกิจกรรมและแสดงผลงานเด็ก มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ มีแบบอยางที่ดี เรื่อง 1. “การเตรียมความพรอมพื้นฐานทางดาน

การเขียนของเด็กปฐมวัยดวยชุดกิจกรรมสรางสรรคหนูนอยลีลามือ” 2. “การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัย ดวยรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา”

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

คุณภาพนักเรียนดานวิชาการ นักเรียนทุกคนมีความเพียรพยายามในการเรียนรู ตลอดชวงระยะเวลาที่เรียนออนไลน ผานการตัดสินใหเลื่อนชั้นครบทุกคน นักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 3 จบหลักสูตรแลเรียนตอในสายสามัญ สายอาชีพ และฝกงานอาชีพระยะสั้น ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาป

ที่ 3 สูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา ผลการทดสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบดานภาษาไทยและคณิตศาสตร สูงกวาระดับประเทศ และ ผลการ

ประเมินความสามารถดานการอาน(RT)ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาระดับประเทศ และมีนักเรียนไดคะแนนเต็ม 100 จํานวน 10 คน ดานคุณลักษณะของนักเรียน เปน

คนดีมีจริยะที่งดงาม มีจิตอาสา นักเรียนของโรงเรียนแตงกายสะอาด เปนระเบียบ ไหวสวย เคารพนอบนอมตอคุณครู ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ใหความรวมมือ

ตอสวนรวม มีสังคมแบบครอบครัวเรียกพี่เรียกนอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เชน โครงการหองเรียนสีขาว นักเรียนทุกคนในหองเรียนมี

บทบาทหนาที่ในการรวมกันทําความดีเพ่ือสวนรวม มีแกนนํางานฝายการเรียนชวยเหลือเพื่อนที่ไมเขาใจ อานไมคลอง ชวยสอนนอง แกนนํางานฝายการงานของหองเรียน

ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย ตรวจสอบการบันทึกงานของหองเรียน แกนนํางานฝายสารวัตรนักเรียนในหองเรียน รวมกันดูแลพฤติกรรมของสมาชิก ใน

หองและชวยเหลือใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีความสุข แกนนํางานฝายกิจกรรมของหองเรียน จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค และอาสาเปนตัวแทนหองรวมนํากิจกรรม โครงการ

ตางๆของโรงเรียน มีการจัดโครงการใหนักเรียนมีสวนรวมปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยมุงหวังใหทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนเปนสนามแพรธรรม เปนสถานศึกษาที่

ปลอดภัยท้ังรางกายและจิตใจ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีผูบริหาร และระบบการบริหารท่ีดี กําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่ชัดเจน กําหนดจุดเนนการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูการเรียนการสอนในโรงเรียน มีนโยบายตอตานยาเสพติด นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ นโยบายโรงเรียนปลอดภัย นโยบาย

โรงเรียนสุจริต โรงเรียนสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ และการบริหารดานตางๆที่ชัดเจน งานวิชาการพัฒนาผูเรียน

ดานความรู ความดี และมีทักษะชีวิต พัฒนาดานสิ่งแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม พัฒนาบุคลากรเพิ่มความเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียง ระบบ

การบริการ เนนความสะดวก ปลอดภัยและมีมาตรฐาน มีผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน รอยละ 95.68

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินมาตรฐานตัวช้ีวัด ตองรู ควรรูไดอยางครบถวน ในระบบออนไลน มีการมีการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูผูเรียนของโรงเรียน ในแบบบูรณาการกับตัวช้ีวัดในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหนาที่พลเมือง บูรณาการสอดแทรกใน

การเรียนการสอนกับกลุมสาระอื่นๆ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมสาธารณประประโยชน บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนผานโครงการกิจกรรม โรงเรียนเปนสนาม

แพรธรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมและรับประสบการณตรงสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค มีแผนการสอนพรอมสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม มีการประเมินดานความรู

ความเขาใจ ประเมินสภาพจริง และสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีนวัตกรรม และ Best practices ที่เกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาระหวางเพื่อนครู และผู

ปกครองนักเรียน เพ่ือการพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น

4. จุดควรพัฒนา
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ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

-

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะสมรรถนะสําคัญ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. การสอนใหผูเรียนสรางนวัตกรรม

5. แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะสมรรถนะสําคัญ   ไดแก

           1.1  โครงการเปดบานวิชาการ คาราวานความรู 

           1.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู

2. พัฒนาบุคลากรครู ใหมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ Active Learning   สามารถสรางนวัตกรรม

            2.1  โครงการพัฒนาการสอนสูคุณภาพผูเรียน

            2.2  โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพบุคลากร

6. ความตองการชวยเหลือ

ตองการวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการใหความรู ความเขาใจแกบุคลกรครู    

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดวย AP3A(AAA) Model

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน, ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

บริบทโรงเรียน

          โรงเรียนธีรศาสตร เปนโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตราชบุรี เริ่มเปดทําการสอนตั้งแตเดือนมีนาคม  2512  จนถึงปจจุบันเปนเวลา 51 ป 

เปดทําการสอน 3 ระดับ คือ  บริบาล  กอนประถม  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง และดํารงชีวิต

อยูในสังคมอยางมีความสุข  ภายใตวิสัยทัศน  “ โรงเรียนธีรศาสตรมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม           และจิตสาธารณะ สรางสังคมแหงการเรียนรูสูบริบท

การศึกษาไทย 4.0 และดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข” และกําหนดปรัชญาของโรงเรียนไววา “คุณธรรม  นําวิชา  พัฒนาสุข” โดยมีความเชื่อวาการพัฒนามนุษยตอง

เร่ิมตนท่ีการสรางและบมเพาะใหผูเรียนเปนคนดีมีศีลธรรมกอนและจึงพัฒนาความสามารถดานวิชาการควบคูกันไปจะสงผลใหผูเรียนมีความสามารถอยูในสังคมไดอยาง

เปนสุข 

โรงเรียนธีรศาสตรเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญ

อยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี  ท่ีมีการสื่อสารกันอยางรวดเร็วปญหาจะเกิดขึ้นมากมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  คือ

ปญหาดานการแพรระบาดของยาเสพติด   จึงใหความสําคัญตอการปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขตางๆในสถานศึกษา   ผูบริหารจึงไดจัดทํา
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โครงการน้ีขึ้นโดยเห็นวาเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตองไดรับการปกปองและสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติดทุกประเภท  มีวัตถุประสงค

ดังนี้

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช AP3A Model

2. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

3. เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูเรียนเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดและอบายมุข

การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขไดกําหนดเปาหมายของการดําเนินการไวดังนี้

     1)  เปาหมายเชิงปริมาณ

          1.1) ครูและบุคลากรในโรงเรียน รอยละ 100

          1.2) ผูเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน รอยละ 100

     2)  เปาหมายเชิงคุณภาพ

          ครู บุคลากร และ ผูเรียนทุกคนตองปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดและอบายมุขทุกประเภท

           กําหนดใหพื้นท่ีทุกตารางเมตรเปนพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     3)  การดําเนินงานของการบริหารโครงการมีขั้นตอนการดําเนินงานพอสังเขป ดังนี้

          3.1  Analysis  (A)  การวิเคราะหสภาพปจจุบัน

          3.2  Plan (P)  การวางแผน

          3.3  Awareness (A)  การสรางความตระหนัก

          3.4  Activity (A)  กําหนดกิจกรรม

          3.5  Assessment  (A)  การประเมินผล

ผลการดําเนินงาน/ผลสําเร็จของโรงเรียนในโครงการหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามรูปแบบ

APAAA  Model (AP3A Model)  ผูเรียนหางไกลยาเสพติดและอบายมุข สงผลตอทองถิ่น ชุมชนและสังคมสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผูปกครองมีความพึงพอใจเปนอยางมาก     โรงเรียนจึงเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ

ทั่วไปจนไดรับรางวัลระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน  ไดแก

          1)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเดนระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป 2560

          2)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดนระดับทองโครงการโรงเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป 2561 และ รางวัล MOE Awards ประจําปการศึกษา 2559 

ผลงานระดับดีเดน (ระดับประเทศ) ประเภทสถานศึกษา สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ใหไว  ณ วันท่ี  28 กันยายน  2561        

          3)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดนระดับเพชร  โครงการโรงเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป 2562

          4)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโลและเกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตรเปนสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดานการเปนพลเมืองดี ปการศึกษา 2563

โอกาส

1. โรงเรียนธีรศาสตรเปนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ผูบริหารมีสถานภาพเปนนักบวช ในศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภทจึงเผยแพรแนวคิดสูครูและบุคลากรของสถานศึกษา

ผูเรียนทุกคน  ผูปกครองและชุมชน  โดยประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี  สรางพลังใหเกิดขึ้นในใจของแตละคน

เพ่ือเอาชนะและปกปองตนเองใหพนจากภัยของยาเสพติด  สงผลใหโรงเรียนมีกลยุทธ แนวทางในการปองกัน

ยาเสพติดใหกับผูเรียน

2. โรงเรียนมีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่วัดคาทอลิกแมพระถวายองคในพระวิหารลูกแก ตําบลทาผา
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อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวถือวาเปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่เคารพของคริสตชนจึงปลอดภัยจาก

ยาเสพติดทุกประเภท

อุปสรรค

           การแจงขอมูลเพื่อการเฝาระวังในเขตชุมชนยังไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากเปาหมาย

เกิดความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

          การดําเนินงานของโรงเรียนดานความโดดเดนไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนที่

ยอมรับไดในระดับนานาชาติ             โดยโรงเรียนสามารถขยายโครงการจากโรงเรียนสีขาวสูชุมชนสีขาวตนแบบ

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    โดยสรางความตระหนักใหคนในชุมชนเห็นถึงโทษภัยจากยาเสพติด  โดยใชรูปแบบ

 AP3A Model   และกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม       เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน  อาศัยความรวมมือจาก

ชุมชนในพ้ืนท่ี  ประเมินผลเปนระยะ  ปรับปรุงขยายผลจนเปนที่ยอมรับ และเผยแพรสูสังคมกวางออกไป
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต   ผูอํานวยการ

นางประภาพรรณ ไชยวงศ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)















รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)







คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



























หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)





แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)







โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

























โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)







undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)













เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)







เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)







เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)









เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)







 



เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)



 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนธีรศาสตร ์
  

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(ผลงานรางวัล)





เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



 



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



       

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล  1   

P  = Plan 
วางแผน/วิเคราะห์ 

 

D = Do 
ปฏิบัติตามแผน/น าไปใช้ 

 

A = Act 
สรุปผลและปรับปรุง 

 

C = Check 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ PDCA  
ของ Deming 

SADAE Model 

ทฤษฎีทางสติปัญญา Intellectual 
Development ของ Piaget 

“การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามการ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
เป็นไปตามขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้
ข้ามจากพัฒนาขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น
หนึ่งเพราะจะท าให้เกิดผลเสียกับ
เด็ก แต่ถ้าเป็นการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในชว่ง
ที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูง
กว่าสามารถช่วยให้เด็กได้
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว” 

 Search 
ส ารวจ/ค้นหา 

Analysis 
การวิเคราะห์ 

Design/ 
Development 
การออกแบบ/ 

การพัฒนา 
 
 

Evaluation  
สรุป 

 
Application 
การประยุกต์ 

 
 

เร่ิมแรก 

เรียนรู้ 
 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 

 

Kids2 Model

P = Plan
วางแผน/วิเคราะหปญหา

D = Do
ปฏิบัติตามแผน/นําไปใช

C = Check
ตรวจสอบ/ดูแล

A = Act
ดําเนินงาน

Kindergarten2

ทฤษฏีการเช่ือมโยง
ของธอรนไดค
(Thorndike)

"เช่ือวา การเรียนรู
เกิดจากการ

เช่ือมโยงสิ่งเรา
กับการตอบสนอง  
...บุคคลจะลองผิด

ลองถูก 
ปรับเปลี่ยน 

จนกวา รูปแบบ
การตอบสนองจะ
พึงพอใจเพียง
รูปแบบเดียว"

กระบวนการ PDCA

ของ Deming

ทักษะชีวิตล้ําคา

สรางปญญา

สูการเรียนรู



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  ระดับชั้นอนุบาล 3 

กระบวนการ PDCA 
ของ Deming 

 

P = Plan 
วางแผน /วิเคราะห์ 

 

D = Do 
ปฏิบัติตามแผน/น าไปใช้ 

 

C = Check 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

A = Act 
สรุปและปรับปรุง 

A 
       Art  

 

P 
Process 

P  

play 

 

Y 
     yes 

 
สนุกคิด 
สนุกท า 

 

เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 

H 
Hypotheses 

 

ทฤษฎีพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ของ เพียเจต์ (Piaget) 

: เช่ือว่า เป็นผู้เช่ียวชาญทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา การเรียนของเด็กเป็นไปตาม
การพัฒนาการตามวัยตามล าดับข้ันตอน 

 
 

5H 

Health 

Hand 

Head 

Heart 

Happy 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  

กาเย่ (Robert Gange) 
ความสามารถในการเรียนรู้ 
ของมนุษย์มี 5 ด้าน คือ 
1. สติปัญญา 
2. กลยุทธ์ทางความคิด 
3. ข่าวสารจากค าพูด 
4. ทักษะทางกลไก 
5. เจตคติ 
 
 

 

กระบวนการ PDCA 
ของ Deming 

คณิตคิดสนุก 
สุขสร้างสรรค์ 

         D 

      S 

     A 

T 

 D 

   I 

   E 
   Teamwork 

     ท างานเป็นทีม 

  Share 
 แบ่งปัน   

     Analyst 
     นักวิเคราะห ์  

       Design 
       ออกแบบ 

  Development 
        พัฒนา   

         Implement 
          น าไปใช้   

       Evaluation 
 ประเมินผล 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              

 

Plan : วางแผน 

Do : ลงมือปฏิบัติ 

Check : ตรวจสอบ 

Act : ปรับปรุง 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



  

 

กระบวนการ PDCA  
ของDeming 

P=วางแผนก าหนดเ ป้ าหมายและคัดกรอ ง             

ทกัษะความสามารถของผู้เรียน (KV) 

D=สอน เส ริมแลก เป ล่ียน เ รี ยน รู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้             

ฝึกทักษะนาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีตามความถนัด

ของผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ (KS) 

C=คดัเลือกผู้เรียนและฝึกฝนทกัษะประสบการณ์

ให้พร้อมส าหรับการแขง่ขนั (KA) 

A=พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

(KA) 

ทฤษฎี Tuna Model 

ของดร.ประพนธ์  ผาสุกยืด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ธีรศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปะสร้างสรรค ์

D 

Dance 

A  
Art M  

Music 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



      

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Garvin 

S 

O 
Occupation 

อาชพี 

I 
Information 

ขอ้มูลที่น ามาใช ้

C 
Community 

ชมุชน กระบวนการปฏบิตัิ 

L => Live (life,like) & Learn  

       (ด ารงชีวติเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู)้ 

I => Innovation  

       (นวตักรรมการสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ) 

F => Flipped Classroom  

       (จดัการเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการ)                   

E => Exclusive Brand  

       (เสริมสรา้งความโดดเดน่)  

กระบวนการ PDCA ของ Deming  

Plan 

Do 

Check 

Act 

Skill 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม (Innovation) / แบบอยางที่ดี (Best Practice))



       

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล  1   

P  = Plan 
วางแผน/วิเคราะห์ 

 

D = Do 
ปฏิบัติตามแผน/น าไปใช้ 

 

A = Act 
สรุปผลและปรับปรุง 

 

C = Check 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ PDCA  
ของ Deming 

SADAE Model 

ทฤษฎีทางสติปัญญา Intellectual 
Development ของ Piaget 

“การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามการ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
เป็นไปตามขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้
ข้ามจากพัฒนาขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น
หนึ่งเพราะจะท าให้เกิดผลเสียกับ
เด็ก แต่ถ้าเป็นการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในชว่ง
ที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูง
กว่าสามารถช่วยให้เด็กได้
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว” 

 Search 
ส ารวจ/ค้นหา 

Analysis 
การวิเคราะห์ 

Design/ 
Development 
การออกแบบ/ 

การพัฒนา 
 
 

Evaluation  
สรุป 

 
Application 
การประยุกต์ 

 
 

เร่ิมแรก 

เรียนรู้ 
 



 

 

Kids2 Model

P = Plan
วางแผน/วิเคราะหปญหา

D = Do
ปฏิบัติตามแผน/นําไปใช

C = Check
ตรวจสอบ/ดูแล

A = Act
ดําเนินงาน

Kindergarten2

ทฤษฏีการเช่ือมโยง
ของธอรนไดค
(Thorndike)

"เช่ือวา การเรียนรู
เกิดจากการ

เช่ือมโยงสิ่งเรา
กับการตอบสนอง  
...บุคคลจะลองผิด

ลองถูก 
ปรับเปลี่ยน 

จนกวา รูปแบบ
การตอบสนองจะ
พึงพอใจเพียง
รูปแบบเดียว"

กระบวนการ PDCA

ของ Deming

ทักษะชีวิตล้ําคา

สรางปญญา

สูการเรียนรู



 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  ระดับชั้นอนุบาล 3 

กระบวนการ PDCA 
ของ Deming 

 

P = Plan 
วางแผน /วิเคราะห์ 

 

D = Do 
ปฏิบัติตามแผน/น าไปใช้ 

 

C = Check 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

A = Act 
สรุปและปรับปรุง 

A 
       Art  

 

P 
Process 

P  

play 

 

Y 
     yes 

 
สนุกคิด 
สนุกท า 

 

เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 

H 
Hypotheses 

 

ทฤษฎีพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ของ เพียเจต์ (Piaget) 

: เช่ือว่า เป็นผู้เช่ียวชาญทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา การเรียนของเด็กเป็นไปตาม
การพัฒนาการตามวัยตามล าดับข้ันตอน 

 
 

5H 

Health 

Hand 

Head 

Heart 

Happy 



 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  

กาเย่ (Robert Gange) 
ความสามารถในการเรียนรู้ 
ของมนุษย์มี 5 ด้าน คือ 
1. สติปัญญา 
2. กลยุทธ์ทางความคิด 
3. ข่าวสารจากค าพูด 
4. ทักษะทางกลไก 
5. เจตคติ 
 
 

 

กระบวนการ PDCA 
ของ Deming 

คณิตคิดสนุก 
สุขสร้างสรรค์ 

         D 

      S 

     A 

T 

 D 

   I 

   E 
   Teamwork 

     ท างานเป็นทีม 

  Share 
 แบ่งปัน   

     Analyst 
     นักวิเคราะห ์  

       Design 
       ออกแบบ 

  Development 
        พัฒนา   

         Implement 
          น าไปใช้   

       Evaluation 
 ประเมินผล 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              

 

Plan : วางแผน 

Do : ลงมือปฏิบัติ 

Check : ตรวจสอบ 

Act : ปรับปรุง 



 



 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 



  

 

กระบวนการ PDCA  
ของDeming 

P=วางแผนก าหนดเ ป้ าหมายและคัดกรอ ง             

ทกัษะความสามารถของผู้เรียน (KV) 

D=สอน เส ริมแลก เป ล่ียน เ รี ยน รู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้             

ฝึกทักษะนาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีตามความถนัด

ของผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ (KS) 

C=คดัเลือกผู้เรียนและฝึกฝนทกัษะประสบการณ์

ให้พร้อมส าหรับการแขง่ขนั (KA) 

A=พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

(KA) 

ทฤษฎี Tuna Model 

ของดร.ประพนธ์  ผาสุกยืด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ธีรศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปะสร้างสรรค ์

D 

Dance 

A  
Art M  

Music 



      

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Garvin 

S 

O 
Occupation 

อาชพี 

I 
Information 

ขอ้มูลที่น ามาใช ้

C 
Community 

ชมุชน กระบวนการปฏบิตัิ 

L => Live (life,like) & Learn  

       (ด ารงชีวติเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู)้ 

I => Innovation  

       (นวตักรรมการสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ) 

F => Flipped Classroom  

       (จดัการเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการ)                   

E => Exclusive Brand  

       (เสริมสรา้งความโดดเดน่)  

กระบวนการ PDCA ของ Deming  

Plan 

Do 

Check 

Act 

Skill 



 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลเกียรติบัตร Best Practice)



 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัล 2564)



 




