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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พบวา มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม

โรงเรียนจินดามณีไดเนนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมมุงเนนใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรูผานการเลนอยางมีประสิทธิภาพจัดโครงการที่สง

เสริมใหเด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย

และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึกใน การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส

ราเริงสนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจําวันอยางดี อีกทั้งยังจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนภาษา

อังกฤษเปนหลัก ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ซึ่งในชวงสถานการณโควิดทางโรงเรียนจินดามณีก็ไดทําการจัดกรรมตางๆทั้งรูป

แบบออนไลนและonsite เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูกับเด็กทุกคน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม

ทางโรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ ในชวงสถานการณโควิดคุณครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ ท้ังในรูปแบบออนไลนและไมออนไลน มีการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการ

สอน และกิจกรรม ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกท้ังโรงเรียนยังไดทําการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูทั้งในหองเรียน

และนอกหองเรียนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม

เนื่องดวยสถานการณโควิดทางโรงเรียนจินดามณีจึงไดจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยตอเด็ก คุณครูมีการจัดทําสื่อการสอนออนไลนหลายหลายรูปแบบ ทั้งสื่อ

การสอนที่เปนเกมการศึกษา ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน Wordwall Class Dojo เพื่อพัฒนาใหเด็กเรียนรู จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งคุณครู

ไดสรางบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริมใหเด็ก

ใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี มีการกํากับและติดตามผลการประเมินเด็กดวยวิธีที่หลากหลายและยืดหยุนตามสถานการณโควิดมีการจัดการประเมินในรูปแบบออนไลน

เปนรายบุคคล และยังเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนอีกดวย

ระดับขั้นพื้นฐาน

จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่1 คุณภาพผูเรียน

โรงเรียนจินดามณีมีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2551โดยการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาษาอังกฤษ โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนทุกคนอานออกเขียนได ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงเสริมใหผู

เรียนมีสวนรวมการทํากิจกรรมทางดานวิชาการอยางหลากหลายท้ังภายในประเทศและระดับประเทศ สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผานเกณฑตาม

สถานศึกษากําหนด มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net NT และ RT ที่ตํ่ากวาเกณฑจากปท่ีผานมา เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโควิดทําใหนักเรียนสวน

ใหญไมประสงคท่ีจะเขารวมการสอบและการเรียนผานทางออนไลนก็มีอุปสรรคมากมาย ทางโรงเรียนจึงไดมีการจัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ

วัดผลระดับชาติในระยะเวลาที่สั้น  ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนจินดามณีไดมีการจัดกรรมตางๆที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยม

ท่ีพึงประสงค และยอมรับความแตกตางในการอยูรวมกันกับผูอื่นไดเปนอยางดี ซึ่งการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้นไดจัดขึ้นผานทางออนไลน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนจินดามณีไดมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธที่สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ มีการ

ติดตาม ตรวจสอบและการประกันคุณภายในอยางตอเนื่อง โรงเรียนไดจัดสงครูและบุคลากร ไปอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ ทั้งแบบออนไลน และ ไมออนไลน มี

การบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรม ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากน้ี โรงเรียนไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรูของผูเรียนท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยกับผูเรียนและผูมาเยือน ภายในหองเรียนทุกหองเรียนมีกระดานอัจฉริยะ

เพ่ือใหครูและนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนจินดามณีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนและการจัดสอนในโรงเรียนควบคูไปพรอมกัน เพื่อเปนทางเลือกใหกับนักเรียนที่ยังไมพรอม

มาเรียนท่ีโรงเรียน ในชวงของสถาณการณ โควิด-19 ท่ีกําลังแพรระบาด โดยครูใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เชน Class Dojo ,Kahoot, สื่อ Power point

เปนตน มาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุน  มีการวัดและประเมินผลผานการทําแบบทดสอบออนไลนและแบบ

ประเมินรายบุคคลในชั้นเรียน มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนําและสะทอนกลับใหกับผูเรียน

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : จินดามณี

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100591

ที่อยู (Address) : 41/18 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เทอดไท 33 ถนน (Street) : เทอดไท

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางคอ เขต/อําเภอ (District) : จอมทอง

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10150

โทรศัพท (Tel.) : 02-4767231 โทรสาร (Fax.) : 024768486

อีเมล (E-mail) : -

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม

หลักฐานที่ใชในการสนับสนุนไดแก แบบบันทึกนํ้าหนักสวนสูง แบบบันทึกการแปรงฟน  กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรมปลอดภัยไวกอน  กิจกรรมวันศิลปะ

กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันลอยกระทง การแขงขันspelling bee  กิจกรรม Math and Science week ผลรายงานโครงการตาง ๆ เชน โครงการ

รักการอาน โครงการพัฒนาทักษะความคิดของเด็กปฐมวัย  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย เปนตน

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม

หลักฐานที่ใชในการสนับสนุนไดแก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การผลิตสื่อและการใชสื่อเทคโนโลยี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
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ศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน วาระการประชุม และรายงาน

การประชุม หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 2560, 2561, 2562ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือการประเมินภายในระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ คําสั่งของโรงเรียน แบบบันทึกการเขารวมอบรม สัมนาของครู การ

ใชสื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน  

 

มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม

หลักฐานที่ใชในการสนับสนุนไดแก การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  เกียรติบัตรการอบรมของคุณครู

การจัดทําส่ือการสอน บันทึกหลังสอนการใชสื่อเทคโนโลยีอยางหลายเชน Class dojo , สื่อการสอนจาก powerpoint จัดหองเรียน Learning Center เปนตน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่  1 สงเสริมครูอบรมในดานการจัดการประสบการณการเรียนรูท่ีเอื้อตอบริบททองถิ่น

แผนปฏิบัติงานที่  2 สงเสริมเด็กในดานการแขงขันทักษะตางๆ และมีพื้นที่ใหเด็กแสดงความสามารถในดานตางๆ

แผนปฏิบัติงานที่  3 จัดโครงการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู พัฒนากิจกรรม PLC ใหตอเนื่องเปนประจําทุกป

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

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

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่1 คุณภาพผูเรียน

 1) ผลงานของนักเรียน เชน การนําเสนอผลงานผานทางออนไลน การทําโครงการในรายวิชาตางๆ

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระฯ ของโรงเรียน จินดามณี

3) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564

4) แบบทดสอบตางๆ

5) แบบฝกตางๆ

6) ผลการประเมินทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

7) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาคอมพิวเตอร และการทํากิจกรรมผานสื่อออนไลน

8) กิจกรรมการสอบ Pre-Gifted ,Pre ประถม , Pre-Onet และ TEDET

9) กิจกรรมทดสอบวัดระดับทางภาษา ไดแก การสอบเคมบริดจ , TOEIC , IELTS เปนตน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2561

2) ส่ือและส่ือเทคโนโลยี

3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป

4) แผนปฏิบัติการประจําป

5) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน

6) โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

7) วาระการประชุม และรายงานการประชุม

8) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน

9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 

10) ปฏิทินปฏิบัติงาน 

11) เคร่ืองมือการประเมินภายในระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

12) คําสั่งของโรงเรียน

13) สภาพแวดลอมในโรงเรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1) แผนการจัดการเรียนรู

2) วิจัยในชั้นเรียน

3) สภาพแวดลอมในหองเรียน

4) เกียรติบัตร

5) ส่ือท่ีครูผลิต

6) ใบงาน ใบความรู

7) บันทึกหลังสอน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติการท่ี 1 สงเสริมใหมีการจัดหาวิทยากรเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูและจัดสงครูเขารวมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง

แผนปฏิบัติการท่ี 2 สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑระดับชาติ

แผนปฏิบัติการท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถสืบคนขอมูล ยอนหลังไดโดยละเอียดและจําแนกขอมูลได เพื่อการนําขอมูลและผล

มา ประเมินไดอยางถูกตอง
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4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

(........นางอัสมา พารึลทึ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1110100591

ที่อยู (Address) : 41/18 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เทอดไท 33 ถนน (Street) : เทอดไท

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางคอ เขต/อําเภอ (District) : จอมทอง

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10150

โทรศัพท (Tel.) : 02-4767231 โทรสาร (Fax.) : 024768486

อีเมล (E-mail) : -

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล

English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ภาษาอังกฤษดี  วิชาการเลิศ  เชิดชูคุณธรรม

วิสัยทัศน

โรงเรียนจินดามณีมุงพัฒนาผูเรียน มีความสามารถในการสื่อสานภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสุขภาพ พลานามัย

สมบูรณ ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีตามประเพณีขนบธรรมเนียมประเทศไทย ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาน

ศึกษาบริหารจัดการเชิงระบบ ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมการจัดการแหลงเรียนรู

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหโดดเดนและจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่

มีประสิทธิผล

เปาหมาย

1.  ผูเรียนมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และผูเรียนมีอัตลักษณที่โดดเดน  ตามแนวทางการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

2.  ผูบริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

3.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค                         

กลยุทธท่ี 2  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง                        

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

เอกลักษณ

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

อัตลักษณ

ภาษาอังกฤษดี  คือ นักเรียนสามารถพูดและใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว

วิชาการเลิศ  คือ นักเรียนมีความรูความสามารถในวิชาการและนําไปใชใหเกิดประโยชนได

เชิดชูคุณธรรม  คือ การยกยองและสงเสริมนักเรียนใหประพฤติดีทั้งตอตนเองและผูอื่น
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 8 5 - - 13

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 6 6 - - 12

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 7 15 - - 22

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 13 17 - - 30

รวม หองเรียนปกติ 1 หองเรียน EP 3 34 43 - - 77

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 20 16 - - 36

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 16 9 - - 25

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 20 18 - - 38

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 15 20 - - 35

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 12 10 - - 22

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 16 11 - - 27

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 11 99 84 - - 183

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 10 8 - - 18
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 14 6 - - 20

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 7 11 - - 18

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 3 31 25 - - 56

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 16 8 - - 24

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 10 6 - - 16

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 1 8 17 - - 25

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 3 34 31 - - 65

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 1 หองเรียน EP 20 198 183 - - 381
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาง อัสมา พารึลทึ

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

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 - 3 - - - 3

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - 1 - 3

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 11 - - - 11

2. ครูชาวตางชาติ - 7 - - - 7

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 4 - 2 - 6

2. ครูชาวตางชาติ - 8 - 3 - 11

รวม - 36 - 6 - 42

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ผายงานบุคคล - 1 0 - - 1

- เจาหนาที่ฝายมัธยม - 1 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 2 0 - - 2

รวมทั้งส้ิน - 38 0 6 - 44

สรุปอัตราสวน
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหองสรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 13 1 13:1 13:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 3 64 6 11:1 22:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 11 183 18 11:1 17:1

ระดับมัธยมศึกษา 6 121 17 8:1 21:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 3 - - - - - 3

ภาษาไทย - - 2 6 1 - 9

คณิตศาสตร - - 2 6 2 - 10

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 6 5 - 13

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 1 5 2 - 8

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1 - 2

ศิลปะ - - 1 - 1 - 2

การงานอาชีพ - - - 6 1 - 7

ภาษาตางประเทศ - - 2 - 2 - 4

รวม 3 - 11 29 15 - 58

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 4 4 8

- เนตรนารี 4 4 8

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 3 3

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - -

กิจกรรมแนะแนว - 2 2

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 8 13 21
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 6 5 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 4 4 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 4 2 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 14 11 3

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -

Page 16 of 71



สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.98 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

2. โครงการรักการอาน

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.11 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน
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กระทรวงศึกษาธิการ มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.11 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย

คาเปาหมาย

75.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

89.93 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.11 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการสงเสริมความกตัญูกตเวที

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

94.12 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.13 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

9. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

87.83 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

10. โครงการสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ ภูมิปญญาทองถิ่น

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.97 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

11. โครงการโรงเรียนสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.13 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

12. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานภาษา

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

โครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.87 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงกาสูความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

81.14 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. โครงการสงเสริมวันสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.33 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โคงการสงเสริมความกตัญูกตเวที

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.16 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
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ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการอนุรักษสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.06 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

6. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.03 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. โครงการสงเสริมและปองกันสุขภาพอนามัย

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.13 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูและบุคคลากร

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

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

Development Plan :EIDP)

2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.24 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสอดคลองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

84.46 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

Page 26 of 71



- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

โครงการ

1. สงเสริมความเปนเลิศดานภาษา

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.15 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

โครงการ

1. โครงการจินดารักประชาธิปไตย

คาเปาหมาย

75.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.36 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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ศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 64 54 84.38 10 15.63 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 64 55 85.94 9 14.06 - -

3. ดานสังคม 64 51 79.69 13 20.31 - -

4. ดานสติปญญา 64 56 87.50 8 12.50 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 27

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 20 36.83 52.63 43.08 41.76 -1.32 -3.06 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 20 34.31 53.83 51.67 41.63 -10.04 -19.43 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 20 50.38 65.65 71.06 49.63 -21.43 -30.16 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
20 39.22 84.34 93.08 79.69 -13.39 -14.39 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนจํานวน 7 คนไมประสงคท่ีจะเขารวมการสอบ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด 19

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 18

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 12 24.47 39.60 26.06 30.09 +4.03 15.46 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 12 31.45 33.68 30.81 36.00 +5.19 16.85 มีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษาไทย 12 51.19 63.05 55.36 62.00 +6.64 11.99 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
12 31.11 75.30 69.24 65.89 -3.35 -4.84 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนจํานวน 6 คนไมประสงคท่ีจะเขารวมการสอบ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด 19

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 25

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 64 เทียบ

ป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

คณิตศาสตร - 21.28 38.27 37.76 - -37.76 - -

วิทยาศาสตร - 28.65 33.00 38.61 - -38.61 - -

ภาษาไทย - 46.40 46.46 55.83 - -55.83 - -

ภาษาอังกฤษ - 25.56 57.31 60.52 - -60.52 - -

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

- 36.87 38.62 39.42 - -39.42 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนไมประสงคสอบโอเนต เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด โควิด 19
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 36 30 83.33 25 22 88.00 38 36 94.74 35 28 80.00 22 21 95.45 27 25 92.59

คณิตศาสตร 36 34 94.44 25 24 96.00 38 37 97.37 35 34 97.14 22 21 95.45 27 19 70.37

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

36 33 91.67 25 22 88.00 38 33 86.84 35 31 88.57 22 20 90.91 27 17 62.96

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

36 31 86.11 25 21 84.00 38 34 89.47 35 28 80.00 22 17 77.27 27 23 85.19

ประวัติศาสตร 36 31 86.11 25 22 88.00 38 37 97.37 35 32 91.43 22 21 95.45 27 23 85.19

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
36 32 88.89 25 23 92.00 38 33 86.84 35 34 97.14 22 21 95.45 27 26 96.30

ศิลปะ 36 33 91.67 25 24 96.00 38 37 97.37 35 34 97.14 22 21 95.45 27 24 88.89

การงานอาชีพ 36 32 88.89 25 23 92.00 38 37 97.37 35 32 91.43 22 21 95.45 27 21 77.78

ภาษาตาง

ประเทศ
36 33 91.67 25 21 84.00 38 36 94.74 35 34 97.14 22 20 90.91 27 18 66.67

วิทยาศาสตร

เสริม
36 30 83.33 25 22 88.00 38 35 92.11 35 29 82.86 22 20 90.91 27 20 74.07

คณิตศาสตร

เสริม
36 32 88.89 25 20 80.00 38 37 97.37 35 27 77.14 22 20 90.91 27 19 70.37

ภาษาอังกฤษ

อาน เขียน
36 33 91.67 25 24 96.00 38 35 92.11 35 33 94.29 22 21 95.45 27 21 77.78

ภาษาจีน 36 - - 25 - - 38 - - 35 33 94.29 22 19 86.36 27 18 66.67

หนาที่

พลเมือง
36 31 86.11 25 21 84.00 38 34 89.47 35 28 80.00 22 17 77.27 27 23 85.19
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 17 11 64.71 20 16 80.00 18 8 44.44

คณิตศาสตร 17 10 58.82 20 16 80.00 18 7 38.89

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
17 11 64.71 20 14 70.00 18 9 50.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
17 14 82.35 20 16 80.00 18 11 61.11

ประวัติศาสตร 17 14 82.35 20 12 60.00 18 12 66.67

สุขศึกษาและพลศึกษา 17 16 94.12 20 19 95.00 18 13 72.22

ศิลปะ 17 14 82.35 20 17 85.00 18 11 61.11

การงานอาชีพ 17 16 94.12 20 16 80.00 18 13 72.22

ภาษาตางประเทศ 17 11 64.71 20 16 80.00 18 8 44.44

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 17 9 52.94 20 8 40.00 18 10 55.56

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 17 12 70.59 20 12 60.00 18 5 27.78

ภาษาอังกฤษฟงและ

สนทนา
17 12 70.59 20 15 75.00 18 12 66.67

ภาษาอังกฤษอานเขียน 17 11 64.71 20 18 90.00 18 8 44.44

หนาที่พลเมือง 17 14 82.35 20 13 65.00 18 10 55.56

ภาษาจีน 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00

ภาษาตุรกี 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 17 17 100.00 20 20 100.00 18 15 83.33

คณิตศาสตร 17 13 76.47 20 12 60.00 18 12 66.67

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
17 14 82.35 20 15 75.00 18 10 55.56

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
17 17 100.00 20 19 95.00 18 18 100.00

ประวัติศาสตร 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 17 17 100.00 20 18 90.00 18 18 100.00

ศิลปะ 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00

การงานอาชีพ 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00

ภาษาตางประเทศ 17 15 88.24 20 19 95.00 18 13 72.22

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 17 16 94.12 20 20 100.00 18 17 94.44

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 17 14 82.35 20 17 85.00 18 11 61.11

ภาษาอังกฤษ ฟง

สนทนา
17 15 88.24 20 18 90.00 18 14 77.78

ภาาาอังกฤษ อานเขียน 17 15 88.24 20 19 95.00 18 9 50.00

หนาที่พลเมือง 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00

ภาษาจีน 17 17 100.00 20 18 90.00 18 18 100.00

ภาษาตุรกี 17 17 100.00 20 20 100.00 18 18 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 22 13 59.09 16 12 75.00 25 22 88.00

คณิตศาสตร 22 10 45.45 16 9 56.25 25 19 76.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
22 8 36.36 16 6 37.50 25 15 60.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
22 16 72.73 16 11 68.75 25 25 100.00

ประวัติศาสตร 22 17 77.27 16 12 75.00 25 25 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 22 21 95.45 16 13 81.25 25 25 100.00

ศิลปะ 22 16 72.73 16 12 75.00 25 24 96.00

การงานอาชีพ 22 21 95.45 16 12 75.00 25 25 100.00

ภาษาตางประเทศ 22 13 59.09 16 10 62.50 25 19 76.00

ฟสิกส 15 12 80.00 12 8 66.67 20 19 95.00

เคมี 15 7 46.67 12 9 75.00 20 17 85.00

ชีววิทยา 15 8 53.33 12 8 66.67 20 19 95.00

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 22 13 59.09 16 10 62.50 25 19 76.00

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 7 7 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00

ภาษาไทยเพิ่มเติม 7 7 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00

ฟสิกสเพ่ิมเติม 15 9 60.00 12 9 75.00 20 19 95.00

เคมีเพ่ิมเติม 15 13 86.67 12 12 100.00 20 19 95.00

ชีววิทยาเพ่ิมเติม 15 8 53.33 12 12 100.00 20 16 80.00

ภาษาอังกฤษ อาน

เขียน
15 11 73.33 12 21 175.00 20 15 75.00

ภาษาอังกฤษ ฟงพูด 15 9 60.00 12 12 100.00 20 20 100.00

ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 7 5 71.43 4 3 75.00 5 4 80.00

ภาษาจีน 7 7 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

หนาที่พลเมือง 22 16 72.73 16 13 81.25 25 25 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 23 19 82.61 16 14 87.50 25 14 56.00

คณิตศาสตร 23 14 60.87 16 15 93.75 25 10 40.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
23 10 43.48 16 9 56.25 25 19 76.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
23 23 100.00 16 16 100.00 25 25 100.00

ประวัติศาสตร 23 23 100.00 16 16 100.00 25 25 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 23 23 100.00 16 15 93.75 25 24 96.00

ศิลปะ 23 22 95.65 16 15 93.75 25 23 92.00

การงานอาชีพ 23 22 95.65 16 16 100.00 25 25 100.00

ภาษาตางประเทศ 23 20 86.96 16 13 81.25 25 21 84.00

ฟสิกส 15 8 53.33 12 9 75.00 20 10 50.00

เคมี 15 8 53.33 12 10 83.33 20 7 35.00

ชีววิทยา 15 11 73.33 12 7 58.33 20 12 60.00

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 23 15 65.22 16 14 87.50 25 19 76.00

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 8 2 25.00 4 4 100.00 5 5 100.00

ภาษาไทยเพิ่มเติม 8 8 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00

ฟสิกสเพ่ิมเติม 15 10 66.67 12 10 83.33 16 16 100.00

เคมีเพ่ิมเติม 15 13 86.67 12 9 75.00 20 12 60.00

ชีววิทยาเพ่ิมเติม 15 11 73.33 12 9 75.00 20 15 75.00

ภาษาอังกฤษ อาน

เขียน
15 11 73.33 12 11 91.67 20 20 100.00

ภาษาอังกฤษ ฟง พูด 15 11 73.33 12 9 75.00 20 20 100.00

ภาาาอังกฤษ เพ่ิมเติม 8 4 50.00 4 2 50.00 5 5 100.00

ภาษาจีน 8 5 62.50 4 4 100.00 5 5 100.00

หนาที่พลเมือง 23 23 100.00 16 16 100.00 25 25 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 38

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
15 56.14 50.50 52.32 45.83 -6.49 -12.40 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

15 49.44 53.80 48.80 45.26 -3.54 -7.25 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนมาสอบที่โรงเรียน เนื่องดวยสถานการณ โควิด 19

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 36

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง 20 72.79 77.07 67.65 72.79 +5.14 7.60 มีพัฒนาการ

อานออกเสียง 20 69.95 71.80 87.91 69.95 -17.96 -20.43 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนมาสอบที่โรงเรียน เนื่องดวยสถานการณ โควิด 19
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 27

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (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

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 18

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
18.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
18.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
18.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
18.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
18.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
18.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 18.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 18.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 25

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

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 36 36 36 - - - - - - Cambridge

ป.2 25 25 25 - - - - - - Cambridge

ป.3 38 38 34 4 - - - - - Cambridge

ป.4 35 35 10 25 - - - - - Cambridge

ป.5 22 22 2 20 - - - - - Cambridge

ป.6 27 27 1 20 6 - - - - Cambridge

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

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 18 18 - 3 3 9 2 1 - Cambridge

ม.2 20 20 - 6 7 4 3 - - Cambridge

ม.3 18 18 - 3 4 5 5 1 - Cambridge

ม.4 24 24 - 1 9 8 6 - - Cambridge

ม.5 16 16 - 4 5 58 2 - - Cambridge

ม.6 25 25 - 3 5 - 5 4 - Cambridge
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

- - -

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียน เขตพื้นที่/จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพ่ือความเปนเลิศ (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 ดี ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี ดี ดี - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 64

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 96.00 57 89.06 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 57

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 59

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 57

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 56

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 95.00 60 93.75
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 61

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 60

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 58

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 59

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 61

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 59

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 57

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 58

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 64

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 96.00 58 90.63
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 57

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 57

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 58

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 58

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 64

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 54

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 94.00 56 87.50 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 56

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 53

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย
√ - 51

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 53

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 59

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 61

สรุปผลการประเมิน 90.23
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

โรงเรียนจินดามณี มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการชั่ง

นํ้าหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีกิจกรรมออกกําลังกายและกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูการกลาแสดงออกทุกวันกอนเขาหองเรียน มีการจัดหา อุปกรณ
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และซอมแซมสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย สะดวก พรอมใชงานอยูตลอดเวลา ไมมีจุดที่เปนอันตราย มีกฎ กติกา ขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย หลีก

เล่ียงจากอันตราย และในปการศึกษานี้มีสถานการณโควิค จึงมีมาตรการการเขมงวดในการทําความสะอาดเครื่องเลนและการงดใชเครื่องเลน มีการจัดกิจกรรมให

ความรูเก่ียวกับโรคระบาดโควิค 19 ใหเด็กมีความตื่นตัวรูจักการปองกันตนเอง และการดูแลตนเองใหปลอดภัยรวมถึงการปรับตัวจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น และ มี

การจัดกิจกรรมสัปดาหปลอดภัยไวกอน เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการปองกันภัยจากเหตุตาง ๆ เชน การแกไขสถานการณเมื่อติดอยูในรถ การปองกันเมื่อพบเจอ

บุคคลแปลกหนา การปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยรอบตัวไมวาจะเปนทองถนนหรือสถานที่พบเจอในชีวิตประจําวัน รวมถึงทางโรงเรียนไดมีการสรางสระวายนํ้าจึง

ไดมีการใหความรูแกเด็ก ๆ ถึงความปลอดภัยในการใชสถานที่ รวมถึงอุปกรณที่ชวยรักษาความปลอดภัยในขณะเรียนวายนํ้า มีการจัดกิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก และคอยใหความรู การปองกัน เก่ียวกับโรคระบาด และการปรับตัวในยุค Social Distancing ทางโรงเรียนไดมีการ

เวนระยะหางทางสังคม โดยมีการจํากัดจํานวนนักเรียน รวมถึงการติดอุปกรณเพื่อเวนระยะหาง ทั้งนี้กอนเปดเรียนทางโรงเรียนไดเชิญบุคลากรทางการแพทย กรม

สาธารณะสุขเขามาใหความรูแกครูและบุคคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับมาตราการการปองกัน โควิค 19 และทางกรมสาธารณะสุขไดมีการตรวจเช็คความ

เรียบรอยกอนเปดภาคเรียน และทางโรงเรียนยังไดมีการพนแอลกอฮอลเปนประจําทุก ๆ 1 ชั่วโมง และยังไดจัดใหมีชวงเวลาทําความสะอาดหองเรียนอีกดวย  ใน

การดูแลสงเสริมสุขภาพของเด็กในปการศึกษานี้เนื่องจากสถานการณโควิคทางแผนกอนุบาลจึงไดมีการจัดการเรียนการสอน เทควันโดเพื่อทดแทนการเรียนวายนํ้า

มีการจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มี

มารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจัก

ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหองเรียน โดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา รูจักรับผิดชอบ รูจักชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทํางาน

รวมกับเพ่ือนๆ ได โดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ การเรียนรู รูจักเก็บของเลน สิ่งของเครื่องใช ของตน และของสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก

ประเพณีวัฒนธรรม ดวยกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เชน วันพอ วันแม วันไหวครู วันลอย

กระทง สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลา

แสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ  ใหนักเรียนไดเรียนรูและสรางผลงานจากกิจกรรมศิลปะ เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณสดใส ให

เด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกหองเรียน โดยครูไดดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมรอง เลน เตน อาน ใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา

เด็กไดฝกทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษผานการจัดการเรียนรู และกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงโครงการ Spelling bee การสะกดคําภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็ก ๆ

จะไดแสดงความสามารถทางดานภาษาอังกฤษอยางเต็มท่ี มีความกลาแสดงออก การสังเกต ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา มีการจัดกิจกรรมรักการอาน เพื่อ

สงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน สงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลานิทานที่ตนเองอานใหครูและเพื่อนฟง มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะโดย

การวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ปนดินนํ้ามัน สงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแสดง

ผลงาน รูจักยอมรับในผลงานตนเองและผูอื่น

Page 46 of 71



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

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 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                           
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การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนจินดามณี ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบสําคัญเพื่อที่จะขับ

เคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีสอดคลองกับประเด็นพิจารณา ดังตอไปนี้

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

โรงเรียนจินดามณีไดมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาทีมีความยืดหยุนกับบริบททองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย โดยใชหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุก

ดาน  ท้ังดานรางกาย  อารมณจิตใจ สังคม  และสติปญญา  ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติโดยพิจารณาจากความเหมาะ

สมกับวัยของเด็ก ประสบการณของเด็ก เพ่ือใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู ที่นําสู การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร คณะกรรมการ สถานศึกษา

และครูไดรวมกันจัดทํา

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

โรงเรียนจินดามณีไดมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไดมีการจัดสัดสวนของครูไทยและครูตางชาติที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน คือ 2:25 มี

คุณสมบัติเหมาะสม และ ความรูความสามารถท่ีเหมาะสม กับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยกําหนดภาระงานครูอยางชัดเจน และครูประจําชั้นทุกคนจบการศึกษา

ปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งจัดครูผูสอนกิจกรรมพิเศษมีที่ความรู ความสามารถในวิชาตาง ๆ

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ

โรงเรียนจินดามณีไดมีการสงเสริมและพัฒนาครูอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนของครูใหอยูในระดับมืออาชีพ โดยการจัดสงบุคลากรครูและครูพี้เลี้ยงเขา

รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยรวมไปถึงครูผูเลี้ยงที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงสงผลใหครูไดใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินผลพัฒนาเด็กรายบุคคล นอกจากน้ี

โรงเรียนจินดามณีไดมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว ไดแก กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรม Tea and Talk และกิจกรรม

เยี่ยมบานเปนตน

 

 

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

โรงเรียนจินดามณีมีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบราย

บุคคลและรายกลุม  มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขใน

การเรียนรู  มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดหองท่ีเอื้อตอการจัดการประสบการณและพัฒนาเด็ก ไดแก การตกแตงหองเรียนโดยใชสื่อการเรียน

รูท่ีหลากหลาย การจัดหอง Learning Center เปนตน มีการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณภายนอกโรงเรียน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกภายนอก

ใหกับเด็ก อีกทั้งยังไดมีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความปลดภัยใหกับเด็ก ไดแก กิจกรรมปลอดภัยไวกอน กิจกรรมปองกันอัคคีภัย เปนตน

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

โรงเรียนจินดามณีมี การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ใหครู โดยสงเสริมเพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณและพัฒนาครู ตาม พันธกิจของโรงเรียนในประเด็น สงเสริม

และพัฒนาแหลง การเรียนรู อาคารสถานท่ี อุปกรณ เครื่องเลนใหเพียงพอ ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู ไดแก ครูใชกระดาน Active board ในการจัดการ

เรียนการสอน ครูสรางสื่อ Power point ประกอบการเรียนการสอนออนไลน ครูมีการจัดทําสื่อจําลอง ในมุมประสบการณ ภายในหองเรียนโดยจัดมุม

ประสบการณใหสอดคลองกับ หนวยการเรียนท่ีเด็กกําลังเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน จัดทําเว็บไซดโรงเรียน และเพจโรงเรียน เพื่อเปนสื่อในการเผย

แพรกิจกรรม การเรียนการสอนใหผูปกครอง และบุคคลที่สนใจ

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

โรงเรียนจินดามณี มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทํา

แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนิน

งานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมทั้งรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 6

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 6

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 6

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 6

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุม

ยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 6
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 6 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 6

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 6

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ดาน  ทั้งทางดานรางกาย   อารมณจิตใจ   สังคม และสติปญญา  มีความรู  คุณธรรม 

จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข  ภายใตคําวา 

เกง  ดี   มีสุข ครูจัดประสบการณแบบบูรณาการเรียนรูผานการเลนเพ่ือเด็กมีพัฒนาการสมวัย” ครูไดจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูทุกหนวยการเรียน

รู และทุกชั้นปและนําแผนไปใชจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการผานหนวยการเรียนรูและมีการจัดกิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี ปลอดภัยไวกอน อาน

หนังสือใหลูกฟง ตระกราหองสมุด เปนตน ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณเชน ครูใชสื่อ Youtube Woldwall ประกอบกิจกรรม

Speeling bee  และกิจกรรมตาง ๆ โดยครูสังเกตชี้ชวนเด็กใหออกเสียง ฝกสะกดคํา เปนตน ในสถานการณโควิค19 ทางโรงเรียนไดมีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลนเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอยางตอเนื่อง   และมีการจัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ดานใหเหมาะสมกับวัยมีการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสม

ตามจินตนาการเพ่ือใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเน้ือมัดใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยาง

เหมาะสม  รูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบดานสังคม   เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 

มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะตอผูใหญดานสติปญญา   มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา

ความรูไดอยางเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและ

การเรียนรูรายกลุม  เพ่ือกอใหเกิดความมีนํ้าใจ  ความสามัคคี  การแบงปน  และการรอคอย  เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศใน

ชั้นเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน  ซึ่งเปนแรง

จูงใจภายนอกท่ีกระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน หองเรียนมีบรรยากาศ  แจมใส  กวางขวางพอ

เหมาะ   มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส  และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมิน

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู  และการจัดกิจวัตรประจําวัน   ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต  การ

สอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  เพื่อไดนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียนรูในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
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ปฐมวัย  และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝายมีสวนรวม  พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยาง
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 304

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 93.00 265 87.17 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 248

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 261

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 267

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 284

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
92.00 272 89.47 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ

ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 270

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 274

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 272

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 78.00 250 82.24 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 238

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 261

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 98.00 298 98.03
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 300
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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 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 296

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 261 85.86 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 261

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 98.00 304 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 304

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 304

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 97.00 297 97.70
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 295

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 299

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 100.00 298 98.03
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 300

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 296

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 97.00 298 98.03
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 298

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 95.00 291 95.72
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 291

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 291

สรุปผลการประเมิน 93.22
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

โรงเรียน จินดามณี มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานป พ.ศ.2551 โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก

และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถ

ในการนําเทคนิคการสอนใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน โดยการจัดอบรมพัฒนาครูเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและยังจัดการอบรมครูใหมีการ

พัฒนาจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ สนับสนุนใหครูใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต กระดาน

อัจฉริยะ โปรแกรมนําเสนอขอมูล (Power Point) ดวยสถาณการณปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนไดมีการจัดอบรมครูผูสอนใหมีการ

พัฒนาจัดการทําส่ือการสอนในรูปแบบออนไลนใหหลากหลายเพื่อแกไขปญหาตามสถาณการณปจจุบัน  มีแหลงการเรียนรูและการสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด 

หอง ICT หอง Lab หอง Art  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบหนวย การวัดการประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนทักษะการคิดของผูเรียน บูรณาการทักษะ

เขาในการสอนเน้ือหาหลักดานวิชาการ พัฒนาวิสัยทัศนการเรียนรูเปนกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองคความรูทักษะเฉพาะดาน

ความชํานาญการและความรูเทาทันดานตางๆเขาดวยกัน เพื่อใหประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต พัฒนาใหนักเรียนมีความรู ความ

เขาใจเนื้อหาหลักดานวิชาการ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสื่อสารและการรวมมือกัน เพื่อใหนักเรียนสามารถคิดอยางมี

วิจารณญาณและส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

          ดังน้ันโรงเรียน จินดามณีจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนและ  2) ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้

1. ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ โรงเรียนจินดามณีไดมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความ

สามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ในแตละระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยมีกิจกรรมเตรียมความ

พรอมการประเมินการอานของนักเรียนระดับช้ันป.1 RT ซึ่งผลจากการประเมินอยูในระดับท่ีดี และครูผูสอนรายวิชาจัดประเมินการ อาน การเขียน การสื่อสาร

และการคํานวณเปนรายเทอม เพื่อดําเนินการแกไขปญหาของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ยังสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในดานการอาน

การเขียน และการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน กิจกรรม Spelling และกิจกรรมการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ

(Cambridge) ซึ่งคิดเปนรอยละ 87.17

 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนจินดามณีไดมีการสง

เสริมและสนับสนุนใหผูเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแกปญหา ผานกระบวนการเรียน

การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ท้ังทางออนไลนและที่โรงเรียน ซึ่งคิดเปนรอยละ 89.47
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1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนจินดามณีสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การทํางานรวมกับผูอื่น

และการสรางสรรคผลงานสิ่งใหมๆ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ และรายวิชาอื่นๆ ซึ่งคิดเปนรอยละ 82.24

1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนจินดามณีมีไดการสงเริมใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การทํางานอยางสรางสรรค ผานการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร ในสถานการณปจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19

ทางโรงเรียนจึงไดปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลนนักเรียนทุกคนไดเขาเรียน เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100  และยังฝกใหนักเรียน สงงานผาน

โปรแกรมClassdojo  โปรแกรม Google classroom รวมไปถึงกิจกรรมในรายวิชาอื่นๆโดยนักเรียนจะตอบคําถามผานกิจกรรม Kahoot ซึ่งคิดเปนรอยละ 98.03

1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี ไดมีการจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได

บรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น โดยการจัดทําโครงการและกิจกรรม ไดแก โครงการยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางเรียน เชน กิจกรรมเตรียมความพรอม O-Net , NT, และ RT  กิจกรรมทดสอบPre-Gifted & Pre-ประถม กิจกรรมการทดสอบ Pre- ม.ตน และ Pre-

Addmission ของชมรมบัณฑิตแนะแนว โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร TEDET จัดโดยศูนยระดับภูมิภาควาดวย

สะเต็มศึกษาขององคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (SEAMEO Regional Centre for STEM Education (Science Technology

Engineering and  Mathematics Education) : SEAMEO STEM-ED) กิจกรรมการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเคมบริดจ และToeicเปนตน ซึ่งคิดเปนรอย

ละ 85.86

1.6  มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนจินดามณีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ตออาชีพของผูเรียนในอนาคต จึงวางแผนจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาที่สอดคลองกับการเรียนการสอน และความหลากหลายของการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอทั้ง

ในและตางประเทศ โดยเช่ือมโยงกับอาชีพที่นักเรียนสนใจในอนาคต เชน กิจกกรมแนะแนวรับทุนการศึกษาตอในประเทศจีน นักเรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3

และม.6 ใหความสนใจในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 100

2. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

          2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด โรงเรียนจินดามณีไดมีการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

งาม โดยดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของผูเรียน ไดแก โครงการสงเสริมความกตัญูกตเวที ประกอบไปดวยกิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันไหวครู โครงการสงเสริมดานศาสนา  ไดแก กิจกรรมแหเทียนพรรษา โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย ไดแก

กิจกรรมวันลอยกระทง คิดเปนรอยละ 97.69

          2.2 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โรงเรียนจินดามณีไดเล็งเห็นถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โรงเรียนจินดามณี

ไดมีการจัดทําโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ไดแก โครงการสงเสริมความกตัญูกตเวที ประกอบไปดวยกิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมวันวชิราวุธ โครงการสงเสริมดานศาสนา  ไดแก กิจกรรมแหเทียนพรรษา โครงการสงเสริม

และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย ไดแก กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมวันลอยกระทง โครงการสงเสริมวันสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู ไดแก

กิจกรรมวันภาษาไทย คิดเปนรอยละ 97.70

          2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โรงเรียนจินดามณีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูเรียนในแตละสัญชาติ แตละ

ศาสนาในการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางท่ีหลากหลายโดยจัดโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมในแตละชาติแตละศาสนา เชน

โครงการสงเสริมดานศาสนา  ไดแก กิจกรรมแหเทียนพรรษา โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย ไดแก กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรม

วันลอยกระทง นักเรียนตางชาติจากหลายประเทศสามารถเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันได คิดเปนรอยละ 98.03

          2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม โรงเรียนจินดามณีไดใหความสําคัญในเรื่อของสุขภาพรางกายของผูเรียน โดยทางโรงเรียนไดมีการประสานงาน

กับสํานักงานอนามัย ชวง นุชเนตร เพ่ือใหผูเรียนไดรับวัคซีนที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย โดยผูเรียนในระดับชั้นป.1และป.6 จะไดรับวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอ

กรน ผูเรียนในระดับช้ันป.5 จะไดรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก และในปการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาไดเขารับวัคซีน ปองกันไวรัสโควิด 19 ตามเกณฑอายุท่ีกําหนด คิดเปน รอยละ 95.72
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ 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 และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.00 ดีเลิศ

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน - √

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 4.83 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนจินดามณี กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา องคความรูที่มีอยูในทองถิ่น และ

สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งเผยแพรสูสาธารณะชน

          โรงเรียนจินดามณีวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 (ฉบับลาสุด)

แลวเสร็จ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 แลวเสร็จ และนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติ ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการประเมินและรับฟงขอมูล

ยอนกลับ มาใชในการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูประจําชั้น ครูแนะแนวและฝายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อีกทั้งผูบริหารสถาน

ศึกษายังมีการกํากับ ติดตาม นิเทศภายใน มีการดําเนินงานดานคุณภาพวิชาการโดยการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 แลวเสร็จ ทั้ง
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ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค บริบทของสถานศึกษา วิสัยทัศน อัต

ลักษณ และองคความรูในทองถิ่น อีกท้ังหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้ง

ในรูปแบบ Active Learning ,การจัดการเรียนรูแบบออนไลน ซึ่งครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

          โรงเรียนจินดามณี สนับสนุน สงเสริม การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีการจัดการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการตรวจแผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในหองเรียน ภายนอกหองเรียนที่เอื้อ

ตอการเรียนรูและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน มีการอบรมใหความรูดานการปองกันตนเองจากอัคคีภัย แกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดการอบรมให

ความรูดานการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 แกบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของผูเรียน มีการใหความรูครูผูสอนในการปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูท้ังแบบออนไลนและในหองเรียนไปพรอมกันไดอยางเหมาะสม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 35

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
100.00 34 97.14

ยอด

เยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 34

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 34

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 34

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 34

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 34

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 100.00 34 97.14
ยอด

เยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 34

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 34

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 34

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 33 94.29
ยอด

เยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 33

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 32

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 34 97.14
ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 34
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 34

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล
√ - 34

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 34

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 34 97.14
ยอด

เยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 34

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 34

สรุปผลการประเมิน 96.57
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยดําเนินงาน/กิจกรรมใหเขากับสถานการณในปจจุบัน ในมาตรฐานที่ 3 มีราย

ละเอียดมาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง

         โดยทางโรงเรียนจินดามณี ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนา และปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยในปการศึกษา 2564 มีครูผูสอนจํานวน 34

คน จากครูจํานวน  34 คน คิดเปนรอยละ 100.00

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

         ทางหัวหนาแผนกและผูอํานวยการมอบหมายใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู   เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน หลังจากน้ันหัวหนา

ฝายวิชาการและผูอํานวยการมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงวัย เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะในการใชชีวิตและมีความสุขใน

การเรียน โดยมีครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ดังนั้น มีจํานวนครู   34 คน จากจํานวนครู  34 คน ที่สงแผนการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ

100.00

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ

         1.3.1 กิจกรรมเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

        ทางหัวหนาแผนกและผูอํานวยการมอบหมายใหครูผูสอนที่แตละวิชาในชวงหลังเลิกเรียน  (15:05 – 15:50 น.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น

หลังจากน้ันครูผูสอนตรวจการทํางานของนักเรียนและสังเกตการพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียน โดยมีครูผูสอนในสวนกิจกรรมเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

จํานวน 26 คน จากจํานวนครู  34 คน  คิดเปนรอยละ 76.47
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        1.3.2 คอรส O-NET    

        ทางหัวหนาฝายวิชาการของแตละแผนกมอบหมาย ใหครูผูสอนในรายวิชาที่มีการจัดสอบ O-NET   ติวนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 หลังเลิกเรียนในชวงเวลา

16:00 – 17:00 น. ณ หอง ป. 6 และหองเรียนสังคม ช้ัน 4 ระยะเวลาในการจัดคอรสติว ประมาณ 2 เดือน เพื่อชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใหสูงขึ้น หลัง

จากน้ันหัวหนาฝายวิชาการมีการตรวจสอบผล O – NET ในชวงเดือนเมษายน เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป โดยมีครูผูสอนที่รับผิด

ชอบในคอรส O-NET ซ้ึงเปนครูผูสอนตามรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน จากจํานวนครูประจํารายวิชา 4 คน คิด

เปนรอยละ 100

          1.3.3 กิจกรรมสอนซอมเสริมภาษาอังกฤษ (ESL)

       ทางหัวหนาแผนก มอบหมายใหครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา นําผูเรียนที่มีความตองการพิเศษดานภาษาอังกฤษไป

สอนในชั่วโมงท่ีนักเรียนมีคาบเรียนภาษาอังกฤษหลัก ณ หองสมุด เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหดีขึ้น  โดยมีครูผูสอนที่รับผิดชอบในกิจกรรมสอนซอมเสริม

ภาษาอังกฤษ (ESL) จํานวน 2 คน จากจํานวนครู  2 คน  คิดเปนรอยละ 100.00

         1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน 

          1.4.1 การจัดทําโครงงานในรายวิชาตางๆ ครูผูสอนมอบหมายโครงงานในรายวิชาตางๆ ในคาบเรียน ในปการศึกษา 2564 เพื่อฝกใหนักเรียนมี

ทักษะในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การแกปญหาเฉพาะหนา ดังนั้นมีจํานวนครู 32 คน จากจํานวนครู 32 คน ที่มอบหมายโครงงานในรายวิชาตางๆ

คิดเปนรอยละ 100.00

          1.4.2 การนําเสนอหนาช้ันเรียน ครูผูสอนมอบหมายงานในรายวิชาตางๆ ในคาบเรียน ในปการศึกษา 2564 เพื่อฝกใหนักเรียนมีทักษะในการ

แสดงออก การแสดงความคิดเห็น การแกปญหาเฉพาะหนา ดังนั้นมีจํานวนครู 34 คน จากจํานวนครู 34 คน ที่มอบหมายการนําเสนอหนาชั้นเรียนกับนักเรียน คิด

เปนรอยละ 100.00

         1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เชน

.         วิชาการงาน นักเรียนทํางานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนเรียนการทําโปรแกรม coding  และการจัดกิจกรรมใน

หองเรียนของรายวิชาตางๆ เชน การทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน เปนตน

                   

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

        2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู เชน 1. สมารทบอรด 2. เกมการเรียนรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Kahoot,

Bamboozle, Quizizz, Class dojo โบรแกรมนําเสนองาน pwerpoint และสื่อจาก YuTube เปนตน      

          2.1.1 สมารทบอรด โดยครูผูสอนในทุกรายวิชาทําการสอนนักเรียนโดยใชสมารทบอรดเปนสื่อในการเรียนรู ผานทางโปรแกรมเพาวเวอรพอยท และ

ไมโครซอฟเวิรด ภายในคาบเรียนของครูแตละทานตามหองเรียนทุกกลุมสาระวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนของนักเรียนใหมีความเขาใจมากขึ้น ดั้งนั้น มีจํานวน 34

คน จากจํานวนครูทั้งหมด 34 คน ท่ีใชสมารทบอรด คิดเปนรอยละ 100.00

          2.1.2 เกมการเรียนรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Kahoot, Bamboozle, Quizizz,Class dojo และสื่อจาก YouTube โดยครูผูสอนใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนภายในคาบเรียนของครูแตละทานตามหองเรียนทุกกลุมสาระวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนของนักเรียน

ใหมีความเขาใจมากขึ้น ด้ังนั้นครูจํานวน 34 คน จากจํานวนครู 34 คน คิดเปนรอยละ 94.11

         2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

         2.2.1 โครงการปรับภูมิทัศน สิ่งแวดลอม โดยครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดพานักเรียนไปศึกษาโครงการ

ปรับภูมิทัศน สิ่งแวดลอม ในบริเวณโรงเรียน ภายในคาบวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูนอกหองเรียน และสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ดังนั้น มีจํานวนครู 10 คน จากจํานวนครู 10 คน ที่ใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ

100.00

         2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

          2.3.1 หองสมุด โดยครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากท่ีเรียนในชั้นเรียนที่หองสมุดนอกเวลาเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความรูเพ่ิมมากขึ้น

          2.3.2 หองคอมพิวเตอร   โดยครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่เรียนในชั้นเรียนที่หองคอมพิวเตอรนอกเวลาเรียน เพื่อสง

เสริมใหนักเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้นจากการคนหาขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

Page 62 of 71



          3.1.1 กิจกรรมโฮมรูม   หัวหนาฝายแตละระดับมอบหมายใหครูประจําชั้นเขาโฮมรูมกับนักเรียนในคาบโฮมรูมที่หองเรียน เพื่อสรางปฏิสัมพันธเชิงบวก

ระหวางครูกับนักเรียน ดังนั้น มีจํานวนครู 32 คน จากจํานวนครู 34คน ที่เขาโฮมรูม คิดเปนรอยละ 100.00

          3.1.2 กิจกรรมแนะแนว หัวหนาฝายแตละระดับมอบหมายใหครูแนะแนว สอน แนะนําใหคําปรึกษากับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในคาบเรียน

แนะแนว ท่ีหองประจําของครูผูสอน เพื่อสรางปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับนักเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารเรียนรูรวมกัน

ไดอยางมีความสุข ดังนั้น มีจํานวนครู 2 คน จากจํานวนครู 2 คน ที่สอนกิจกรรมแนะแนว คิดเปนรอยละ 100.00

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข   ครู

จัดทําส่ือการสอนมาประประยุกตใชกับนักเรียน เพ่ือใหเขากับสถานการณ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการกระตุนใหนักเรียนมีความสุข

กับการเรียนไดดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมวันไหวครู  เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนมีสัมพันธอันดีกับครูผูสอน

4.ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เชน แผนการจัดการเรียนรู   ทางหัวหนาแผนกและผูอํานวยการมอบหมาย

ใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน หลังจากนั้นหัวหนาฝายวิชาการและผูอํานวยการมีการตรวจสอบแผนการ

จัดการเรียนรูวาเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงวัย เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะในการใชชีวิตและมีความสุขในการเรียน โดยมีครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของ

ครู ดังน้ัน มีจํานวนครู   34  คน จากจํานวนครู  34 คน ท่ีสงแผนการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 100.00

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

          4.2.1 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   ครูประจําวิชา มีการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ

กอนและหลังเรียน ในคาบเรียนของแตละรายวิชานั้นๆ เพื่อท่ีจะไดทราบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาน้ันๆดีขึ้นหรือไม

นักเรียนมีความรูความเขาใจในรายวิชาน้ันๆหรือไมมากนอยอยางไร

เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนนํามาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยครูมีการออกแบบทดสอบ

กอนเรียนและเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

ครูมีการออกแบบแผนการสอนเพ่ือเนนใหผูเรียนนําไปสูความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตใชกับการทําแบบทดสอบไดจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไปได

ครูมีการใหทําแบบทดสอบระหวางเรียนผานเกม หรือ การเลนแอปพลิเคชันตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู

4.2.2 การตรวจใบงาน/แบบฝกหัด หัวหนาแตละฝายไดมีการมอบหมายใหครูประจําวิชาตรวจใบงาน/แบบฝกหัดของนักเรียนในทุกระดับชั้น เมื่อนักเรียนสง

งานเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยครูประจําแตละวิชามีการตรวจเช็คภายในหองเรียน เพื่อเหตุผลดังตอไปนี้

เปนการทบทวนความรู พัฒนาความคิด

เปนการฝกหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทํางานดวยตัวอง

เปนการที่ครูผูสอนทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน

เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยครูมีการมอบหมายการบาน/ใบงานที่สอดคลองกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

จํานวนที่เหมาะสม

ครูมีการตรวจการบาน/ใบงานใหกับนักเรียน ดวยการใหคะแนน และมีการบอกสวนที่ควรแกไขใหกับนักเรียนกลับไป เพื่อนักเรียนจะได

ทราบวามีสวนใดที่ผิดพลาดไป

 

        4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  

       4.3.1 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ครูประจําวิชา มีการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ

กอนและหลังเรียน ในคาบเรียนของแตละรายวิชานั้นๆ  เพื่อท่ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลที่ไดไปพัฒนาการเรียนตนเอง

ตอไปโดยครูมีการออกแบบทดสอบกอนเรียนและเรียนใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรูพรอมกับมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน
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ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ดังนั้นมีจํานวนครู   34 คน จากจํานวนครู  34 คน ท่ีมีการใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียน  คิดเปนรอย

ละ 100.00

        4.3.2 การตรวจใบงาน/แบบฝกหัด ครูผูสอนไดมีการมอบหมายใหใหนักเรียนตรวจใบงาน/แบบฝกหัดของเพื่อนนักเรียน และมีการประเมินใหกับ

เพ่ือนตามเกณฑการใหคะแนนที่ครูกําหนดไว ภายในคาบเรียนของแตละรายวิชา เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ตลอดจนฝกความรับผิด

ชอบและความรอบคอบของผูเรียน ดังนั้น มีจํานวนครู  34 คน จากจํานวนครู  34 คน ที่มีมอบหมายใหนักเรียนตรวจใบงาน/แบบฝกหัด  คิดเปนรอยละ 100.00

        4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการ

         4.4.1 กิจกรรมประชุมผูปกครอง หัวหนาฝายของแตละระดับไดมอบหมายครูผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง ในปการศึกษา

2564 ไดมีการประชุม 1 คร้ัง ท่ีหองเรียน โรงเรียนจินดามณี เวลา 16:00 – 17:00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนและพฤติกรรม ซึ่งจะ

ไดนําขอมูลมาพัฒนาตอไป ดังนั้น มีจํานวนครู 34 คน จากจํานวนครู 34 คน ท่ีเขารวมการประชุมผูปกครอง คิดเปนรอยละ 100.00

        4.4.2 ผลการเรียน (Report card) โดยหัวหนาฝายวิชาการมอบหมายใหครูประจําช้ันมอบผลการเรียนใหกับผูปกครองนักเรียนหลังจากสอบกลางภาค

เรียนและปลายภาคเรียน ณ หอง พักของครูประจําชั้น โรงเรียนจินดามณี เพื่อเปนการแจงผลการเรียน พัฒนาการทางดานการเรียนของนักเรียน ตลอดจนแนวทาง

การปรับปรุงพัฒนาในดานของผลการเรียนในปการศึกศึกษาถัดไป ดังนั้น มีจํานวนครู 34 คน  จากจํานวนครู 34 คน ที่มีการสงผลการเรียนใหกับนักเรียน  คิดเปน

รอยละ 100.00

        4.4.3 สมุด ปพ. โดยผูอํานวยการมอบหมายครูฝายทะเบียน ทําสมุด ปพ. ของนักเรียนที่เรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ป.6 ม.3 และ ม.6 เมื่อสิ้นสุดปการ

ศึกษา ของโรงเรียนจินดามณี เพ่ือรายงานระเบียนผลการเรียนของนักเรียน ดังนั้น มีจํานวนครู 1 คน  จากจํานวนครู 1 คน ที่ทําหนาที่เปนฝายทะเบียนและทํา

สมุด ปพ. คิดเปนรอยละ 100.00

 

        5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

        5.1.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยผูอํานวยการมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับวิทยากรและมาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

เร่ืองการทํา SAR ในปการศึกษา 2564 ณ หองประชุมช้ัน 5 โรงเรียนจินดามณี เพื่อใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการทํา SAR ตลอดจนมี

ความเขาใจในการทํางานของโรงเรียนจินดามณีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมีจํานวนครู 34 คน  จากจํานวนครู 34 คน ที่มีการเขารวมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  คิด

เปนรอยละ 100.00

       5.1.2 การประชุมครู โดยผูอํานวยการมอบหมายใหหัวหนาฝายแตละระดับนัดประชุมครูทุกคนในทุกวันจันทรหลังคาบที่ 8 โดยครูระดับประถมศึกษา

ประชุมท่ีชั้น 3 และครูระดับมัธยมศึกษาประชุมที่ช้ัน 4 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของโรงเรียน นักเรียน หรือครู ดังนั้นมีจํานวนครู 34คน  จากจํานวน

ครู 34 คน ท่ีเขารวมประชุมครู  คิดเปนรอยละ 100.00

       5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง เชน การสังเกตการสอน    โดยผูอํานวยการโรงเรียนทําการ

สังเกตการณสอนกับครูผูสอนในทุกรายวิชาในคาบสอนประจําวิชานั้นๆ ณ หองประจําวิชาของครูผูสอน เพื่อเปนการสะทอนขอมูลการจัดการเรียนรูของครูผูสอน

ในการนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองตอไปในอนาคต ดังนั้น มีจํานวนครู 34 คน  จากจํานวนครู 34 คน ที่ผูอํานวยการมาสังเกตการสอนคิดเปนรอยละ

100.00
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

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

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส ราเริง

สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจําวันอยางดี มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย สามารถปรับตัวและ

เรียนรูไดดีตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ ครูจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพอยูเสมอ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

เด็กมีพัฒนาการการอยางสมดุล เด็กเรียนรู จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริมให

เด็กใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี มีการกํากับและติดตามผลการประเมินเด็กดวยวิธีท่ีหลากหลาย มีการจัดโครงการที่สงเสริมพัฒนาการไดอยางชัดเจน

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การทํางานอยางสรางสรรค 2.ผูเรียนมีความสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาไทยไดเปนอยางดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนด 4. ผู

เรียนหลายหลายเชื้อชาติสามารถยอมรับความแตกตางวัฒนธรรม และอยูรวมกันไดเปนอยางดี 5. ผูเรียนมีสุขภาวะรางกายแข็งแรง สมบูรณ มีการจัดกิจกรรมกีฬา

เช่ือมความสัมพันธระหวางรุงนพ่ีกับรุนนองไดเปนอยางดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจไวอยางชัดเจนสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติและทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการกําหนดไวในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 2.สถานศึกษามุงเนนในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่สอดคลองและครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายและ

สนับสนุนในการพัฒนาครูใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดสงครูเขารวมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพใน

ดานตาง ๆ 3.สถานศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ซึ่งมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเรียนพิเศษหลัง

เลิกเรียน 2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สมารทบอรด เกมการเรียนรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Kahoot ,Bamboozle, Quizzes, Class dojo และ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งมีโครงการสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรู เชน โครงการปรับภูมิทัศน 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เชน กิจกรรม

โฮมรูม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 3 D ปริ้นติง (3D-Printing) กิจกรรมงานไม (Wood Art) กิจกรรมโรโบติกส (Robotic) 4.ตรวจสอบและประเมินผลผูเรียน

อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ซึ่งมีโครงการการวัดและประเมินโดยใชเทคโนโลยี เชน กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการใช

โปรแกรม Class DOJO การวัดประเมินผลผานระบบ Active School และมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูโดยพิมพ

Report Card จากระบบ Active School ใหกับผูเรียน 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ซึ่งมีโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน เชน การนิเทศการสอน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

พัฒนาในเร่ืองของความภาคภูมิใจในทองถิ่น เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมใกลตัว รอบ ๆ โรงเรียนและชุมชนใหมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

บริบททองถิ่นใหเหมาะสมกับวัย นําของดีหรือวัฒนธรรมกาละเลนที่เปนจุดเดนของชุมชนมาปรับใชและจัดกิจกรรมใหกับเด็กไดเรียนรู

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบททองถิ่น และจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอ ชุมชน และทองถิ่น
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การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ควรมีการจัดประสบการณเรียนรูในเรื่องบริบทและแหลงเรียนรูทองถิ่น โดยจัดใหมีสวนรวมของชุมชน

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

คิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 2. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสรางนวัตกรรมอยางตอ

เนื่อง 3. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางดานภาษาเพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 5. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให

ผูเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไดสูงขึ้น 6. ควรมีการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการอานและการเขียนในระดับชั้น ป.1 .ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพวิชาการท่ีเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือเฉพาะทางใหมากขึ้น 2.ควรสนับสนุนใหครูมีชวงเวลาที่เหมาะ

สมในการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 3.ควรจัดสภาพแวดลอมใหมีพื้นที่นั่งที่เหมาะสมสําหรับผูปกครอง ใหมีบริเวณ มีสัดสวนที่

ชัดเจน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. กิจกรรมสอนซอมเสริม ควรมีในทุกกลุมสาระการเรียนรู สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อสนับสนุนผูเรียนใหมีทักษะของแตละดาน เชน ทักษะในการ

ส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี การนําเสนอผลงาน และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 2. ควรมีการเรียนเชิญปราชญชาวบาน

หรือวิทยากรที่มีความรูและความชํานาญพิเศษดานตางๆ มาใหความรูกับนักเรียนเพิ่มเติมใหมากขึ้น และควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษานอกหองเรียนได

ลงมือปฏิบัติจริง ในสถานท่ีจริง เพ่ือเพิ่มประสบการณใหมากขึ้นหรือศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นของตน

5. แนวทางการพัฒนา

ดานคุณภาพผูเรียน

1.สนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนทางวิชาการใหมากขึ้น มีการวัดและประเมินผลทางวิชาการอยางตอเนื่อง

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม

3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีคานิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนด

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนใหมีความกาวหนาตลอดจนเขาถึงงายและทันสมัยมากขึ้น

2.สนับสนุนกิจกรรมนอกหองเรียน เพื่อเพ่ิมประสบการณชีวิตของนักเรียนใหมากขึ้น

3.มีการเชิญผูเชี่ยวชาญดานปราชญชาวบานมาเผยแพรความรูในโรงเรียนใหมากขึ้น

4. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดคุณภาพของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.เนนการสอนเสริมเพ่ิมเติมทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีทักษะในการกลาแสดงออก การนําเสนอผลงาน และนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

2.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

3. จัดการเรียนการสอนผjานระบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด โดยใชสื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย

4.มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการจัดการเรียน

6. ความตองการชวยเหลือ

1.จัดสรรผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบานมาใหความรูความเขาใจและพานักเรียนไปชมวิถีชีวิตของชาวบานและสงตอประสบการณดานภูมิปญญา จารีต ประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่น

2.จัดสรรผูเชียวชาญศึกษานิเทศก มาใหความรูและแนะนําแนวทางในการจัดทํารูปแบบเอกสารในการประเมินภายในและ

ภายนอกใหไปในทางเดียวกัน

3.สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสไปอบรมหรือศึกษาดูงานในสาขาท่ีวิชาชีพ เพื่อนํามาพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง
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7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางอัสมา พารึลทึ   ผูอํานวยการ

นางสาวอัจฉรา บุญประมาณ   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

( การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน )











รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)





หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR )



 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)
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แผนผังอาคารโรงเรียนจินดามณี 
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แผนผังอาคารเรียนช้ัน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังอาคารเรียนช้ัน 3 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังอาคารเรียนช้ัน 4 
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ปัจจุบัน โรงเรียนจินดามณี มีพื้นท่ี  จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 83.39 ตารางวา เป็นท่ีดินของทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ โดยมีอาคารเรียน 5 ช้ัน   สนามฟุตบอล และสนามเด็กเล่น 

ภายในอาคารเรียนประกอบไปด้วย 

ชั้น1 

 - ห้องประธานโรงเรียนจินดามณี      1  ห้อง 

- ห้องผู้อ านวยการ       1  ห้อง 

- ห้องฝ่ายการเงินและบัญชี      1  ห้อง 

- ห้องฝ่ายทะเบียน       1  ห้อง 

- ห้องประชุม        1  ห้อง 

- ห้องรับรอง          2 ห้อง 

- ห้องหัวหน้าฝ่ายอนุบาล       1  ห้อง 

- ห้องพักครูฝ่ายอนุบาล       1  ห้อง 

- ห้องเรียน ระดับอนุบาล  1-2      2  ห้อง 

- ห้องท ากิจกรรมฝ่ายอนุบาล      1  ห้อง  

- ห้องน้ าชาย         1  ห้อง 

- ห้องน้ าหญิง        1  ห้อง 

- ห้องน้ าระดับอนุบาล       1  ห้อง 

ชั้น 2 

 - ห้องเรียนระดับประถม ป.1-ป.2      3 ห้อง 

 - ห้องเรียนระดับอนุบาล 3      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนศิลปะ        1  ห้อง 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 



 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      1  ห้อง 

 - ห้องสวัสดิการ        1 ห้อง 

 - ห้องพยาบาล         1  ห้อง 

- ห้องน้ าชาย         1  ห้อง 

- ห้องน้ าหญิง        1  ห้อง 

ชั้นที่ 3 

- ห้องหัวหน้าฝ่ายประถม       1 ห้อง 

- ห้องรองฝายวิชาการและเลขานุการ     1 ห้อง 

 - ห้องพักครู        1  ห้อง 

 - ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ป.3-ป.6     5  ห้อง 

 -  ห้องภาษาไทย        2 ห้อง 

 -  ห้องภาษาอังกฤษ       2 ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      1  ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการเคมี       1  ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์       1  ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา        1  ห้อง 

- ห้องน้ าชาย         1  ห้อง 

- ห้องน้ าหญิง        1  ห้อง 

 

 



ชั้นที่ 4 

  - ห้องหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน      1  ห้อง 

 - ห้องหัวหน้าฝ่ายมัธยม       1  ห้อง 

 - ห้องหัวหน้าฝ่ายปกครอง รองวิชาการและเลขานุการ   1  ห้อง 

 - ห้องสมุด        1  ห้อง 

 - ห้องเรียนดนตรี        1  ห้อง 

 - ห้องคณิตศาสตร์       2 ห้อง 

 - ห้องสังคมศึกษา       1 ห้อง 

 - ห้องภาษาอังกฤษ       1 ห้อง 

- ห้องพักคร ู        1  ห้อง 

- ห้องกิจกรรม        1  ห้อง 

- ห้องละหมาด        1  ห้อง 

- ห้องท่ีปรึกษา        1  ห้อง 

- ห้องเก็บของ        1  ห้อง 

ชั้น 5 

 - ห้องประชุม        1 ห้อง 

 - ห้องรับรองแขก        4  ห้อง 

 

 

 

 

 



 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

นางอัสมา  พารึลทึ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายมูซา  ซูกูโร่ 

ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 

นายล็อกแมน   จาฟารี 
 

ฝ่ายวิชาการ 

นางอัสมา  พารึลทึ 
 

ฝ่ายงบประมาณ 

นายเอเครม  อิซมิรลิ 
 

ฝ่ายบุคคล 

นายชญานิน หมัดละ 

ผู้ประสานงานหลักสตูรภาษาไทย 

นายปฐมพงษ  อนันตธรรมกิจ 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

นายวินัย  พาเจริญ 

ฝ่ายกิจกรรม 

นายวีรพงศ์  ไก่แกว้ 

หัวหน้าฝ่ายอนุบาล 

นางบัคเทกุล  เพคทัส 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

นางสาวมธุรดา  ไพบูลย ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 

นางาสายใจ  เศรษฐีหมุด 

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา 

นายยจูีน   ดิคสัน 

หัวหน้าฝ่ายมัธยม 

นาย เจพี  เลอร์รูก 

ฝ่ายการตลาด 

นายอูเมอร์ ฟารุก  คาน 
 



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



 

 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  

ช่วงอายุ อายุ 2-6ปี 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

-ด้านร่างกาย - เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ -เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
- ด้านสังคม - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- ด้านสติปัญญา - สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 
 
 

ระยะเวลาเรียน 

จัดการศึกษา 2 ภาคเรียน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
ชั้นเตรียมอนุบาล อายุระหว่าง 2-3 ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุระหว่าง 3-4 ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1ปีใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงต่อ 1 วัน  
25-30 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ 

หมายเหตุ    อายุ 2-3 ปี มีความสนใจ 3-5 นาที (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก) 
                อายุ 3-4 ปี มีความสนใจ 8-12 นาที 
                อายุ 4-5 ปี มีความสนใจ 12-15 นาที 
                อายุ 5-6 ปี มีความสนใจ 15-20 นาที 
* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเน่ืองนาน กว่า 20 นาที  
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม 
การล่นกลางแจ้ง  ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 



โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

                      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

โรงเรียนจินดามณี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 

200 200 200 200 200 200 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สังคมศึกษา 

40 40 40 40 40 40 

- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
วิทยาการค านวณ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 80 80 80 80 80 80 
ภาษาอังกฤษฟังพูด 80 80 80 80 80 80 
ภาษาเพิ่มเติม 80 80 80 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 440 440 440 440 440 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
  - ชมรม ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

หมายเหตุ  

 1.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนจินดามณี พุทธศักราช 2563 จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณทุกระดับชั้น 

 2.กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)  

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 

120 120 120 80 80 80 

คณิตศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 200 200 200 
สังคมศึกษา ฯ 
(ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์) 

40 40 40 40 40 40 

  - ศาสนา 40 40 40 40 40 40 
  - ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
วิทยาการค านวณ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 240 240 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 80 80 80 - - - 
ภาษาอังกฤษฟังพูด 80 80 80 - - - 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - - - 160 160 - 
คณิตศาสตร์ 40 40 40 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 40 40 40 - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 - 
ฟิสิกส์เพ่ิมเติม - - - 120 120 120 
เคมีเพิ่มเติม - - - 120 120 120 
ชีววิทยาเพิ่มเติม - - - 120 120 120 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 280 280 280 720 720 520 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ เนตรนารี 30 30 30 - - - 
  - ชมรม ชุมนุม 20 20 20 30 30 30 
  - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - - - 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์    10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 80 80 120 120 120 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,200 1,200 1,200 1,720 1,720 1,520 



 

 

 

 

หมายเหตุ.../ 

หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนศิลป์-ภาษา) 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 

160 160 160 

คณิตศาสตร์ 80 80 80 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 
สังคมศึกษา ฯ 
(ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์) 

80 80 80 

  - ศาสนา 40 40 40 
  - ประวัติศาสตร์ 80 80 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 
วิทยาการค านวณ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม    
ภาษาอังกฤษส าหรับมหาวิทยาลยั 80 80 80 
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 80 80 80 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 80 80 80 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 - 
ภาษาจีน 160 160 160 
ภาษาเพิ่มเติม (จีน /ญี่ปุ่น / เกาหลี) - - 80 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 680 680 680 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ เนตรนารี 

- - - 

  - ชมรม ชุมนุม 30 30 30 
  - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,640 1,640 1,640 



 1.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี พุทธศักราช 2564 จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณทุก

ระดับชั้น 

 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนเป็นสองรายวิชา  

(ภาษาอังกฤษฟังพูดและภาษาอังกฤษอ่านเขียน) 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจัดการเรียนการสอนเป็นหน่ึงรายวิชา  

 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนเป็นสามรายวิชา  

(ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 

 4.รายวิชาภาษาเพ่ิมเติม เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง (จีน / ญ่ีปุ่น / เกาหลี) ตามความสนใจของผู้เรียน 

 5.กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนสอดแทรก  

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติโรงเรียนจินดามณ ี

 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนวันรับสินวิทยา ได้เปิดด าเนินการ ณ  เลขที่ 630-630/1 

ต าบลพญาไท อ าเภอพญาไท จังหวัดพระนคร ซึ่งปัจจุบันคือแขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และได้รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  

และต่อมาเมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 ได้โอนกิจการให้เป็นของ นายอุดม ฤทธิ์ดิเรก  และท าการ

เปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนจินดามณี “ 

 โรงเรียนจินดามณีได้ย้ายที่ตั้งมายังเลขที่ 41/18 ซอยวัดบางสะแก แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคือ ซอย เทอดไท33 แขวง บางค้อ เขต จอมทอง ประกอบด้วย อาคารเรียน 

3 ชั้น จ านวน 1 หลัง ภายในเนื้อที่ 1 ไร่ 1.73 งาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 

4  หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2523 ได้แบ่งออกเป็น 2 แผนกคือแผนกอนุบาลและแผนกประถมศึกษา และได้ย้าย

ชั้นเรียนแผนก อนุบาล ไปสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารเรียน 1 ชั้น ภายในเนื้อที่ 3 ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ

สถานที่เดิม โดย ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลจินดามณี” 

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2547  บริษัทมาร์มาร่า จ ากัด โดยนางนพมณี คะระมาน ผู้ลง

นามแทนผู้รับใบอนุญาต บริษัทมาร์มาร่า จ ากัด ได้รับการโอนกิจการจากนายอุดม  ฤทธิ์ดิเรก และเปิดด าเนิน 

การสอนโดยใช้ชื่อเดิม  หลังจากนั้นได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจินดามณี” ได้รับ

อนุญาต จาก กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3          มี

จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 138 คน จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 32 คน จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในหลักสูตร

สามัญปกติ โดยมี Mr. Yilmaz  Ari  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ในส่วน นางนาตยา อารี ด ารงต าแหน่ง

ผู้จัดการ และ นายสกุล รอดสมบูรณ์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่   

 ปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดท าการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอน

ตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นอ่ืนๆ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสามัญปกติ มี

จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 194 คน บุคลากรจ านวน 35 คน 

 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1,2  ประถมศึกษาปีที ่1,2 และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นอ่ืนๆ เปิดสอน

เป็น หลักสูตรสามัญปกติ ขณะนั้น นายสกุล รอดสมบูรณ์  ได้ขอลาออกจากหน้าที่และต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 

เดือนเมษายน พ.ศ.2549 ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง นางนาตยา อารี รับหน้าที่ครูใหญ่และผู้จัดการ โดยขณะนั้นมี

จ านวนนักเรียน ทั้งสิ้น 274 คน และบุคลากรจ านวน 54 คน  



 ปีการศึกษา 2550 เดือนมีนาคม Mr.Yilmaz  Ari  ได้รับค าสั่งให้ย้ายเข้าท างานส่วนกลางของ บริษัท

มาร์มาร่าจ ากัด และได้แต่งตั้งให้ Mr. Abdurrahman Ufuk Cetin มารับต าแหน่งผู้อ านวยการแทน ขณะนั้น 

มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 320 คน และบุคลากร จ านวน 46 คน จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และขยายมัธยมศึกษาปีที่  1-3 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นอ่ืนๆ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสามัญปกติ ในเดือนธันวาคม พ .ศ. 2550 ได้รับการ

อนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอขยายการรับนักเรียนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยเริ่มในปี

การศึกษา 2551 

 ปีการศึกษา 2551 Mr.Abdurrahman Ufuk Cetin ได้รับค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ในเครือบริษัทมามาร่าจ ากัด และได้แต่งตั้งให้ Mr.Zafer Kahraman 

เข้ารับต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจินดามณี และ นางนาตยา อารี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

และผู้จัดการ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้งให้ Mr.Osman Gul เข้าด ารงต าแหน่งรองประธาน

กรรมการบริหาร ขณะนั้นมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 360 คน และบุคลากร จ านวน 50 คน โดยจัดการเรียนการ

สอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-4 และได้ท าการขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-4  เปิดสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นอ่ืนๆ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสามัญปกติ 

 เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2552 นางนาตยา อารี ได้รับค าสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหาร       ณ 

ประเทศพม่า และได้มอบหมายให้ นางนภาปิยะ สิริกรกาญจนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการและ ผู้อ านวยการ แทน 

ขณะนั้นมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 360 คน และ บุคลากร จ านวน 79 คน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ

อนุบาล ปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 และได้ท าการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5   เปิดสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นอ่ืนๆ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสามัญปกติ 

 ปีการศึกษา 2553 Mr.Zafer Kahraman ได้ย้ายไปเข้ารับต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทมามาร่า 

จ ากัด ประเทศไทย และได้แต่งตั้งให้ Mr.Osman Gul เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่ง

ขณะนั้น นางนภาปิยะ สิริกรกาญจนา ได้ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการและผู้อ านวยการ เพ่ือไป

ประกอบอาชีพอ่ืน ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นางกชณัช นวลนิศาชล เข้ารับหน้าที่และด ารงต าแหน่งผู้จัดการ

และผู้อ านวยการ มีจ านวน นักเรียนทั้งสิ้น 478 คน และบุคลากร จ านวน 77 คน โดยจัดการเรียนการสอน 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  

มีนักเรียนจบการศึกษา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่6 รุ่นแรก จ านวน 8 คน  

 ปีการศึกษา 2554 Mr.Osman Gul ได้ย้ายไปรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ที่

ประเทศเวียดนาม และ Mr.Bahadir Turgut เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนแทน มี

จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 550 คน และบุคลากรจ านวน 91 คน โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 



ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบการศึกษาใน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นสอง จ านวน 28 คน 

 ปีการศึกษา 2555 Mr.Bahadir Turgut ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และนาง

กชณัช นวลนิศาชล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและผู้อ านวยการ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 543 คน และบุคลากร

จ านวน 91 คน โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบการศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รุ่นสาม จ านวน 17 คน 

 ปีการศึกษา 2556 Mr.Bahadir Turgut ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และนาง

กชณัช นวลนิศาชล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและผู้อ านวยการ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 560 คน และบุคลากร

จ านวน 91 คน โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบการศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รุ่นสี่ จ านวน 27 คน 

 ปีการศึกษา 2557 Mr.Bahadir Turgut ได้ย้ายไปรับต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายงานพัฒนา

บุคลากรของบริษัทมาร์มาร่าจ ากัด และ Mr.Ugur Eroglu เข้ารับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 ขณะที่ นางนพมณี คะระมาน แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ทางคณะกรรมการบริษัทมาร์มาร่าจ ากัด ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวอรุณรัตน์ วณิชรมณีย์     

เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และนางกชณัช นวลนิศาชล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและผู้อ านวยการ         มี

นักเรียน จ านวน 415 คน และ บุคลากร จ านวน 97 คน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มีนักเรียน

ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ห้า จ านวน 33 คน  

 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อ

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิม คือ “โรงเรียนจินดามณี” เปลี่ยนเป็น 

ชื่อใหม่ คือ “โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี” ขณะที่ Mr.Ugur Eroglu ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียนนางสาวอรุณรัตน์ วณิชรมณีย์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และนางกชณัช นวลนิศาชล ด ารง

ต าแหน่งผู้จัดการและผู้อ านวยการ มีนักเรียน จ านวน 362 คน และ บุคลากร จ านวน 69 คน โดยจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

รุ่นที่หก จ านวน 23 คน 



 ปีการศึกษา  2559  Mr. Ugur  Eroglu  ได้ย้ายไปรับต าแหน่งประธานโรงเรียนวิชัยวิทยาเข้ามารับ

ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและ นางกชณัช  นวลนิศาชล  ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและ

ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดามณีโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอน

ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มีนักเรียนส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  รุ่นที่เจ็ด  จ านวน 18    คน 

 ปีการศึกษา  2560  Mr.Nuri  Demir ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และนาง

กชณัช นวลนิศาชล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและผู้อ านวยการ โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 

ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบการศึกษาใน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแปด  จ านวน 25   คน 

 ปีการศึกษา  2561  Mr. Nuri Demir ได้ย้ายไปรับต าแหน่งที่โรงเรียนแพนเอเซียและMr. Mehmet  

Vural  เข้ามารับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจินดามณี และนางอัสมา  พารึ ลทึ  เข้ามารับ

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจินดามณีมีโดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบการศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเก้า  จ านวน  20  คน 

 ปีการศึกษา  2562 Mr. Mehmet  Vural  เข้ามารับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

จินดามณีนางอัสมา  พารึลทึ  เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจินดามณีโดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่

ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบ

การศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นสิบ  จ านวน  13  คน 

 ปีการศึกษา 2563 Mr. Mehmet  Vural  ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียนจินดามณี และ Mr.Musa shukrov เข้ามารับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจินดามณีและ

นางอัสมา  พารึลท ึ ยังคงด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจินดามณี มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ

อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจบ

การศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นสิบเอ็ด  จ านวน  12  คน 

 ปีการศึกษา 2564 Mr.Musa  Shukurov ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และ

นางอัสมา พารึลทึ ยังคงด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจินดามณี มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ

เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และได้มีการ

น าการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมเคมบริดจ์เข้ามาจัดการเรียนการสอนคู่ขนานในระดับชั้น 

อนุบาล 3-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 



 

 




