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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปี การศึกษา 2564
ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร รหัส 10100918 ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนเทศบาลนฤมาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีบุคลากร รวม 40 คน ผู้บริหาร 2 คน เป็นครูผสู้ อน 29 คน ครูส่งเสริมการสอน 1 คน คนงานภารโรง 8 คน เปิดสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน
117 คน มีห้องเรียนจำนวน 13 ห้องเรียน อัตราส่วน ครู : นักเรียน 1 : 4
โรงเรียนปัญญาวุฒิกรได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 4 (เพิ่มเติม)การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ดีเลิศ
หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความเหมาะสมกับความ
ต้องการจำเป็นของผู้เรียน ครูมีกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผ่านโครงการ 3 R กิจกรรมสู่การ
ปฏิบัติจริง เช่น โครงการมือหนูก็ทำได้ ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรม ผู้เรียนสามารถ
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม มีการใช้การสื่อสารทางเลือก
(Augmentative and Alternative Communication : AAC) นำมาพัฒ นาผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มีการจัดกิจ กรรม
ผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต อีกทั้งใช้ go talk และปากกา talking pen ในการ
พัฒนาด้านการสื่อสาร เช่น โครงการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ โดยส่ง เสริมให้ ผู้เรียนแสดงความสามารถด้านการเรีย น และสนั บสนุน ส่ง เสริม ให้ ผู้เรียนได้พั ฒ นาตนเอง มีก ารวัดผล
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง มีโครงการเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ เตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยจัดทำโครงการส่งเสริมอัต
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ลักษณ์และเอกลักษณ์ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาโดยการนำขยะรีไซเคิลมามอบให้ทางโรงเรียน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านวิช าการ ส่งผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 71.67 มีคุณภาพระดับดี
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับ สนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่คำนึงถึงการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มอบหมายงานให้กลับไปทำที่บ้าน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ เรี ย นเกิ ด ภาคภู มิ ใจในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย ได้ แ ก่ กิ จ กรรมวั น สำคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมทางประเพณี คือ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และมีโครงการลดโลกร้อน ด้วย
การเก็บสิ่งของเหลือใช้จากที่โรงเรียนและที่บ้านมาสร้างรายได้หรือนำมาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย
และจิตใจเข้าฝึกนั่งสมาธิในบ้านธรรมะ โดยการจัดส่งใบความรู้และใบงาน และทำคลิปประกอบกิจกรรมจากการดำเนินงาน
ดังกล่าวส่งผลให้ค่าเป้าหมายสูงกว่าที่กำหนด ที่คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีคุณภาพระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึก ษาเพื่อวางแผนพัฒ นา องค์กรไว้ในแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบั ติการประจําปี 2564 เพื่ อ
ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นไปได้ต่อการปฏิบัติ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด โดยจัดให้มีการประชุม ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มุ่ง พัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทําแผนและโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา ด้านระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารและระบบข้อ สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กําหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการไว้ในพันธกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมขอ งทุก ภาคส่วน ยึด
หลั ก การบริ ห ารงานอย่ างมี คุ ณ ภาพตามวงจรคุ ณ ภาพ PDCA จั ด เป็ น กิ จ กรรมปรั บ ปรุง และพั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย การวางแผน การดําเนิน การตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง แก้ไข จัดทําระบบข้อมูล สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี กระบวนการ
กํากับ ติดตาม โครงการต่างๆ ที่กําหนดไว้ มีการประเมินโครงการ สรุปผล สรุปรายผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร การปฏิบัติงานขององค์กรทางเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค เพื่อสามารถเข้าถึง ข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว ด้านดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษา มีขบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ ดําเนิน การจัดทําโครงสร้าง
หลักสูตร การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมี ความเหมาะสมกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนโดย
แท้จริง มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มี
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแนวทางของสถานศึกษา วางแผนและดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
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รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ครูมีกระบวนการนําหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและวัดผลประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง มีการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ผลการดําเนินงานมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียนไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนและสื่อสารได้ แสวงหาความรู้จากสื่อที่เหมาะสม ผู้เรียนตระหนักถึงโทษ และผิด
ภัยของยาเสพติด สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกําลังกายในตอนเช้าทุก
วัน ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ บทบาทและหน้าที่ สามารถทํางานกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการทํางาน รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม ด้านพั ฒ นาครูแ ละบุค ลากรให้ มี ค วามเชี่ย วชาญทางวิช าชีพ มีก ารกํ าหนดนโยบายเพื่ อพั ฒ นาและบุ ค ลากรไว้ใน
แผนพั ฒนาคุณ ภาพ โรงเรียนสนับสนุนให้ค รูได้พั ฒนาตนเองโดยเข้าอบรมสัมมนา ได้ทุนศึกษาต่อ ในระดับที่ สูง ขึ้น โดยในปี
การศึกษา 2564 มีครูได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน เพื่อให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้า นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยจัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ตกแต่งห้องเรียน จัดสวนหย่อม ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า และตู้ทําเย็น
ฉีดปลวก พ่น นํ้ายาฆ่าเชื้อ จัดซื้อเครื่องฉายรังสี UV ฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ผลการดําเนินงาน นักเรียนและบุคลากรมีอาคาร
ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ะอาด เรีย บร้ อ ย ปลอดภั ย ร่ม รื่ น และมี ค วามพร้ อ มอยู่ เสมอ จั ด บริ ก ารให้ ค รูได้ ใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โสตทัศ นูปกรณ์ จัดให้มีทีวีทุกห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เพื่อฝึกปฏิบัติและค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
จัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยให้การสนับสนุนระบบสนเทศแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ได้แก่ ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูล บุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลงบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบสารสนเทศที่ชัด
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์่ เป็นช่องทางสื่ อสารภายในองค์กร มีเว็บไซด์และเฟสบุ๊ค ของโรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมี
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อน
คลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนจะสามารถช่วยลดความกดดัน เน้ นเนื้อหาจำเป็นตามมาตรฐานของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ครู
สามารถนำไปวางแผนการสอนและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม โดยจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IndividualImplementation
Plan) เป็นแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP (Individual Implementation Plan) เป็นแผนการสอนจัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนคนนั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ใน IEP โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มี
ทักษะ มีการแสดงความคิดเห็ นตามศักยภาพโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวก มีการบริหารจัดการผู้เรียนให้มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการการวัด ประเมินผลที่เหมาะสม หลากหลายและตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาการ
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จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจะกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ด้านทักษะ
ด้านความรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี มาจัดการเรี ยนรู้ให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสารได้
เช่ น Go Talk ,Talking Pen Interactive wall เพื่ อให้ นั ก เรีย นมี ท างเลื อ ก ช่ วยพั ฒ นาการเรีย นการสอนด้ วยการปฏิ บั ติ จ ริ ง
สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพสามารถใช้ชีวิตในสัง คมได้อย่างมีค วามสุข ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิ งบวก มี
ขบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เช่ น การสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการประเมินนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนานักเรียน ครูมีการศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการพัฒนา
เครื่องมือวัด วิธีวัดและประเมินผลการเรียนที่คุณภาพสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด อย่างเป็นระบบ โดยประเมินจาก
สภาพจริง ใช้ เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมิน ผลเหมาะสมกับ นั กเรียน มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริห าร ครู
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา โดยทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดเด่น
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด รู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างที่หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม การบริหารและการจัดการ มีการกําหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศ น์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน รวมทั้งทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคม มีการ
บริหารอย่างเป็นระบบ โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภ าพ มีการจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง มีผลการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยความร่วม มือของทุ กฝ่าย มีการนํามาข้อมูล มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างเฉพาะบุคคล ได้อย่างมีความสุข ส่งเสริม
พัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น สนับสนุนหาทุนการศึกษาให้ครูเรียนต่อนะดับที่สูงขึ้น ใน
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษทางการศึกษา และปริญญาโท ด้ านเทคนิคการสอน คุณธรรม จริยธรรม
การบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก การปฏิบัติการสอนด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน มีสภาพ อาคารสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น พร้อมใช้งาน ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีกระบวนการจัดการสอนที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียน มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับนักเรียนอย่าง
หลากหลาย มีการแลก เปลี่ยนข้อมูล เพื่อนํามาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนา
ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการนําเสนอผลงานตนเองด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุ ส มผล และต้ อ งพั ฒ นา ทั ก ษะด้ า นการอ่ า น การเขี ยน การสื่ อ สารและการคิ ด คํ า นวณการวิ เคราะห์ แ ละคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดการสอนแบบมีส่วน ร่วมในโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC และ
ส่งเสริมให้ ครูนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการจําเป็น
พิเศษของนักเรียน โดยแยกตาม ประเภทและระดับความพิการ ให้มีการจัดทํา หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในกลุ่มฝึกได้ ส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ความคิดในการสร้างผลงานหรือผลิตภัณฑ์
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึ กษาของโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาครูในเรื่อง การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ
ภายในและการจัดทํารายงานการดําเนินงานของสถาน ศึกษาและจัดระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียน (School Name) : ปัญญาวุฒิกร
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (การศึกษาพิเศษ)
รหัสโรงเรียน : 1110100918
ที่อยู่ (Address) : 4
หมู่ที่ (Village No.) : ซอย (Lane) : ตําบล/แขวง (Sub-district) : ลาดยาว
จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (Tel.) : 02-589-5762
อีเมล (E-mail) : panyawuthikorn2520@hotmail.com
เว็บไซต์ (Website) : http://www.fmrth-punyawud.com/
ไลน์ (Line) : ระดับที่เปิดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา) : ประถมศึกษา

อาคาร (ฺBldg) : ตรอก (Alley) : ถนน (Street) : เทศบาลนฤมาณ
เขต/อําเภอ (District) : จตุจักร
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) : 10900
โทรสาร (Fax.) : 02-954-3089

เฟซบุ๊ก (Facebook) : -
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...
มาตรฐานที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...

-
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม
- หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
แผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
1 .พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปปรับให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่อง
โครงสร้างเวลาเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
2 .ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถทักษะตามมาตรฐานงานที่
รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อม ทักษะในด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การให้ข้อมูลของตนเอง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพ
5 .พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ การวัดผลประเมินผล การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา การสร้าง
สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใน การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี : เปลี่ยนผ่านส่งต่อสู่การมีงานทํา
มาตรฐานด้าน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา
- โครงการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อเพื่อการมีงาน
6. โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบท ของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) จาก ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีต่อ การดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝึก ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลงชื่อ........................................
(........นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์........)
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : ปัญญาวุฒิกร (-)
รหัสโรงเรียน : 1110100918
ที่อยู่ (Address) : 4

อาคาร (ฺBldg) : -

หมู่ที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : เทศบาลนฤมาณ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ลาดยาว
จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

เขต/อําเภอ (District) : จตุจักร
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) : 10900

โทรศัพท์ (Tel.) : 02-589-5762
อีเมล (E-mail) : panyawuthikorn2520@hotmail.com

โทรสาร (Fax.) : 02-954-3089

เว็บไซต์ (Website) : http://www.fmrth-punyawud.com/
ไลน์ (Line) : 2. ระดับที่เปิดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : ประถมศึกษา

เฟซบุ๊ก (Facebook) : -
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3. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
บุคคลปัญญาอ่อน มิใช่ไร้คุณค่า โปรดเมตตา พัฒนาให้ถูกทาง
วิสัยทัศน์
สถานศึกษางามตาม สร้างเสริมปัญญา พัฒนาตนเอง มุ่งเน้นคุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี นําชีวีสู่สังคม
พันธกิจ
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด
3.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5.ส่งเสริมครูบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
6.ส่งเสริมอัตลักษณะและเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
เป้าหมาย
1.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
2.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
8.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9.ผู้เรียนร้อยละ 82 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
11.โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดอย่างชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระดับ
ดีเลิศ
12.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระดับดีเลิศ
13.โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ
14.ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ
15.โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ
16.โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ
17.ครูร้อยละ 82 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
18.ครูร้อยละ 82 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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19.ครูร้อยละ 82 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
20.ครูร้อยละ 82 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
21.ครูร้อยละ 82 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
22.โรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
่กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่ น
เอกลักษณ์
จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก
อัตลักษณ์
มารยาทดี มีจิตอาสา พึ่งพาตนเอง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปิดสอน

จำนวนผู้เรียนปกติ

จำนวนผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

3

-

-

11

4

15

-

-

-

-

-

-

3

-

-

17

12

29

-

-

-

-

-

-

2

-

-

20

6

26

-

-

-

-

-

-

2

-

-

11

9

20

-

-

-

-

-

-

2

-

-

11

3

14

-

-

-

-

-

-

1

-

-

7

6

13

-

-

-

-

-

-

จำนวนห้องเรียน

รวมจำนวน
ผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนEP
รวม

ห้องเรียนปกติ 13

ห้องเรียนEP-

77

40

117

รวมทั้งสิ้น

ห้องเรียนปกติ 13

ห้องเรียนEP-

77

40

117
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5. จํานวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
- นาง สมบูรณ์ อาศิรพจน์
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเท่านั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหน่ง

ประเภท/ตำแหน่ง
1. ผูส้ อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
1. ครูไทย
2. ครูชาวต่างชาติ
รวม
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท

-

23
23

3

1
7
8

1
24

รวม
ป.เอก

1
1

30

3

3
3

3

3

1

1
8
39

30
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ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
1.1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการ
1.โครงการ 3R
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
60.56 : ดี
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมทั้งแนวทาง
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียน และครูให้มากขึ้น
2. โครงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ระดับดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ระดับดีเลิศ
ผลสำเร็จ
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81.66 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพืน้ ที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาป็นประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
87.50 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
5. โครงการเปลี่ยนและส่งต่อ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
95.86 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการ
1. โครงการคนดีศรีปัญญา
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
80.83 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
2. โครงการวันสำคัญ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
80.83 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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แห่งชาติ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
92.50 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
4. โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
88.89 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
- พัฒนาผุ้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
2. โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
80.83 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. โครงการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
86.25 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนว
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
60.00 : ปานกลาง
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
6. โครงการพัฒนาสารสนเทศในสถานศึกษา
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. โครงการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
80.31 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวซื้วัดกระทรวง - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นครื่องมือในการศึกษาธิการ ดำรงชีวิตแลฃ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยึดิจิทัลสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พีง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
8. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอดคล้องกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ
9. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
87.50 : ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกระทรวง - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและศึกษาธิการ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาหลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
โครงการ
1. โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัต
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
80.31 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระตับ ทุกประเกท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถะ รวมทั้งแนวทางการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
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- ส่งเริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ซองกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. โครงการวัดผลประเมินผล
ค่เป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
81.25 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเกท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถะ รวมทั้งแนวทางกา
กระทรวงศึกษาธิ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นฟื้นฐาน
ค่เป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
86.25 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
ผลสำเร็จ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนั้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้งประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระตับ ทุกประเกท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ค่ำเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
82.19 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เอกลักษณ์
ค่าเป้าหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสำเร็จ
85.83 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเกท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถะ รวมทั้งแนวทางการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ชองกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยผลการ
***
***
***
คะแนนเฉลี่ย
จำนวน
จำนวน
ทดสอบ (O-NET)
ผลต่าง
ร้อยละของ
แปลผล
ระดับ
วิชา
นักเรียน นักเรียน
คะแนน
คะแนน พัฒนาการเทียบ
ประเทศ
2560 2561 2562
ทั้งหมด ที่เข้าสอบ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
กับร้อยละ 3
ปี 2562
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนไม่สอบวัดผล หรือสอบไม่ครบ
นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถทดสอบทางการศึกศสระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/
รายวิชา

2.1.2 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

15
15

10
10

66.66
66.66

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์

15

10

15

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม....

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

21
20

72.41
68.96

66.66

29
29
29

21

10

66.66

29

15

10

66.66

15

11

15
15
15

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

19
19

73.07
73.07

72.41

26
26
26

21

21

72.41

26

21

72.41

73.33

29
29
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9
10
10

60.00
66.66
66.66

29
29
29

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

ป.5

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

15
15

75.00
75.00

80.76

20
20
20

17

20

76.92

20

20

76.92

82.75

26
26

22

20
21
21

68.96
72.41
72.41

26
26
26

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

ป.6

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

11
11

78.57
78.57

85

14
14
14

12

17

85

14

16

80

84.61

20
20

17

19
20
19

73.07
76.92
73.07

20
20
20

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึน้ ไป

10
10

76.92
76.92

85.71

13
13
13

11

84.61

12

85.71

13

11

84.61

12

85.71

84.61

12

85.71

13
13

11

85

14
14

11

84.61

15
17
15

75.00
85
75.00

14
14
14

11
12
11

78.57
85.71
78.57

13
13
13

11
11
10

84.61
84.61
76.92

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.1.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :26

สมรรถนะ

ด้านภาษา
(Literacy)
ด้านคำนวณ
(Numeracy)
ด้านเหตุผล
(reasoning)

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ
2564
(3)

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จำนวน
นักเรียน ที่
เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2562
(1)

2563
(2)

-

โรงเรียนไม่สอบวัดผล หรือสอบไม่ครบ
นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถทดสอบทางการศึกศสระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

2.1.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
***
***
***
คะแนนเฉลี่ย
จำนวน
จำนวน
ด้านการอ่าน
ผลต่าง
ร้อยละของ
แปลผล
ความสามารถ
ระดับ
นักเรียน นักเรียน
คะแนน
คะแนน พัฒนาการเทียบ
ด้านการอ่าน
ประเทศ
2562 2563 2564
ทั้งหมด ที่เข้าสอบ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
กับร้อยละ 3
ปี 2562
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
อ่านรู้เรื่อง
อ่านออกเสียง
โรงเรียนไม่สอบวัดผล หรือสอบไม่ครบ
นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถทดสอบทางการศึกศสระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
3. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
มาตรฐานด้าน
ระดับการศึกษาขั้น
เปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำ

พื้นฐาน

ระดับการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สําคัญ
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6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
ปีการศึกษาปัจจุบัน(2564)
ชือ่ รางวัล

ประเภทรางวัล

ผู้บริหาร
1. นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ บุคคลผู้
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐาน

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

หมายเหตุ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้
เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)
9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดี
-

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ดี
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ส่วนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 117
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด
2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ

การทำงานเป็นทีม
3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน

อย่างสร้างสรรค์ และมีคณ
ุ ธรรม
5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม



เป้าหมา
ย
(ร้อยละ)

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

82

117

77

66.67

ดี

62.39

ดี

66.67

ดี

83.76

ดีเลิศ

75.83

ดีเลิศ

80
79
85
69
82

117

73
73

82

117

73
74
78
68
88

82

117

98
106
90

82

117

91
91
91

29
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ
6.มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทำงานหรืองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
7.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา
7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
8.ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
8.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
8.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
9.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
9.1ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
10.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ
✓

เป้าหมา
ย
(ร้อยละ)

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

-

-

-

-

-

114

97.44

ยอดเยี่ยม

82.05

ดีเลิศ

83.76

ดีเลิศ

87.18

ดีเลิศ

87.50

ดีเลิศ

83.76

ดีเลิศ

78.63

ดีเลิศ



112



116
96



98



94
98



95



101
102



10.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม

และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
10.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
11.มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
11.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี

11.2 ผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินยั

11.3 ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน บรรลุผลตามที่กำหนดไว้
สรุปผลการประเมิน

102
92
66
102
98
102
92
98

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.วิธีการดําเนินการพัฒนา
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาและออทิ สติก ทั้งหมด 117 คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 13 ห้องเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ โดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดังนี้
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียน
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ 3R บูรณาการการอ่านในกลุ่มทักษะต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดกิจกรรมการประกวดการอ่านในวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดให้
ได้แก่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูผสู้ อนจัดทำสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น บัตรคำเพาเวอร์พอยท์
การใช้กระดานสื่อสารอิเล็คโทรนิค โปสเตอร์บัตรภาพบัตรคำแบบเสียง ปากกาสื่อสาร แบบฝึกการอ่าน การเขียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเขียน กิจกรรมคัดลายมือ ฝึกให้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆในด้านการสื่อสาร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมถาม-ตอบ กิจกรรมการแข่งขันการอ่านในวันสำคัญ กิจกรรมการแสดงละครในวันสำคัญ กิจกรรม
ลุกเสือ ส่วนด้านการคิดคำนวณมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องจำนวนได้แก่ กิจกรรมคิดเลข
หรรษา การคิดเลขพื้นฐาน การชื้ออาหารว่างที่ร้านของโรงเรียนเพื่อฝึกให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
โรงเรียนดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ทำ
แบบฝึกหัด และใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักวางแผนการทำงาน ส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและและเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี โดยจัดโครงการหนุทำได้ ได้แก่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัป
ดาหืห้องสมุด การทำชิ้นงานของนักเรียน
3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ให้ผู้เรียนด้วยวิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุน
ค้นคว้าองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ๆของนักเรียนตามความถนัด และความสนใจ เช่น สิ่งประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ชิ้นงานจาก
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ผลงานการทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนจัดวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน คือ วิชาคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้การ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตอย่างถูกจ้องและเหมาะสม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทะศักราช 2551 สำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการ
ทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อบ้านและทักษะการดำรงชีวิต
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้โดดเด่น
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดมารยามไทยในวันภาษาไทย สวม
เสื้อผ้าลายไทยทุกวันศุกร์ จัดโครงการคนดีศรีปัญญา กิจกรรมหนึ่งในร้อย กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมชุมนุม จัดทำบ้านทักษะการดำรงชีวติ เรือนธรรมมะ จัดทำโครงการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อเพื่อการศึกษาหรือ
การมีงานทำ มีการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานศึกษา และศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนมีการเตรียม
ความสู้การจ้างงาน และมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ทำให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ และส่งเสริมให้ทุกคนรักวิถีความเป็นไทย
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยการใช้กิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้
1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ โรงเรียนส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทย
ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีกิจกรรมที่สอดคล้องคือ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ 10 และกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินี ฯลฯ
2. ซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังการแสดงออกที่ถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน มีกิจกรรกิจกรรมทีส่ อดคล้องคือ การยกย่องชมเชย การให้ดาวความดีในห้องเรียนและประกาศ
ยกย่องการทำความดีของนักเรียนหน้าเสาธง
3. มีวินัย ปลุกฝังความมีวินัยต่อตนเอง ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบใน
การทำงาน ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อควรปฎิบตั ิที่เหมาะสมในครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4. ใฝ่เรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สร้างความสนใจในการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือ แบบฝึก สื่อ เทคโนโลยีต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
5. อยู่อย่างพอเพียง ฝึกการใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ทอง สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
พร้อมด้วยการเก็บรักษา ดูแลย่างดร รวมทั้งการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมได้อย่างประหยัด เช่น ปิดน้ำ
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และการใช้
ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร อีกทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่อ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งในในการทำงาน ปลูกฝังความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน
ให้เสร็จทันเวลา
5. รักความเป็นไทย ปลูกฝังมารยาทแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นำภูมิปัญญาไทยมาใช้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการสอบทอดภูมิปัญญาไทย
6. มีจิตสาธารณะ ฝึกให้นักเรียนช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูด้วยความเต็มใจ อาสาทำงานให้ผู้อื่นโดยไม่หลัง
ผลตอบแทน แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้โดย
ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น เช่น ร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมบริจาคเงินช่วยเด็กในครอบครัวยากไร้ผ่าน “The Heart Of Giving” กิจกรรมดนตรีอาสาเพื่อการผ่อนคลายโรงพยาบาลรามาธิบดี
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2. ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
การอ่าน
การเขียน
การสื่อสาร
คิดคำนวณ
ป.1
15
9
9
9
9
15
13
16
11
ป.2
29
ป.3
26
20
20
17
16
ป.4
20
14
15
19
10
ป.5
14
14
14
14
13
ป.6
13
8
8
10
10
รวม
117
80
79
85
69
ระดับดีขึ้นไป
รวม 78 คน
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 66.67

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คำนวณ สรุปผลการ
ประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ร้อยละ 66.67 ระดับ
คุณภาพ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
ผลการประเมิน : ระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ป.1
15
7
46.67
17
58.62
ป.2
29
ป.3
26
16
61.54
ป.4
20
13
65
ป.5
14
10
71.43
ป.6
13
10
76.92
รวม
117
73
62.39

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117
คน ร้อยละ 62.39 ระดับคุณภาพ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สรุปผลผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวมจำนวนชิ้นงาน
ร้อยละของนักเรียนที่สร้างชิ้นงาน

15
29
26
20
14
13
117

จำนวนชิ้นงาน
8
19
18
14
10
10
78
78
66.67

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ภาพรวมผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 66.67 ระดับคุณภาพ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสารการทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม98

ที่
1
2
3
4
5
6

ชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมเฉลี่ย

จำนวนนักเรียน
15
29
26
20
14
13
117

สภาพการปฏิบัติ
ได้
ไม่ได้
10
5
22
7
20
6
15
5
11
3
11
2
89
28

ปฏิบัติได้
ร้อยละ
66.67
75.86
76.93
75
78.57
84.62
76.07

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมผลการประเมินผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ
76.07 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/
รายวิชา

สรุปผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับผลการเรียน
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
จำนวน
นักเรียน

ภาษาไทย

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

15
15

10
10

66.66
66.66

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์

15

10

15

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม....

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

21
20

72.41
68.96

66.66

29
29
29

21

10

66.66

29

15

10

66.66

15

11

15
15
15

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

19
19

73.07
73.07

72.41

26
26
26

21

21

72.41

26

21

72.41

73.33

29
29

24

9
10
10

60.00
66.66
66.66

29
29
29

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

15
15

75.00
75.00

80.76

20
20
20

17

20

76.92

20

20

76.92

82.75

26
26

22

20
21
21

68.96
72.41
72.41

26
26
26

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

11
11

78.57
78.57

85

14
14
14

12

17

85

14

16

80

84.61

20
20

17

19
20
19

73.07
76.92
73.07

20
20
20

-

-

-

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่มี ร้อยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

10
10

76.92
76.92

85.71

13
13
13

11

84.61

12

85.71

13

11

84.61

12

85.71

84.61

12

85.71

13
13

11

85

14
14

11

84.61

15
17
15

75.00
85
75.00

14
14
14

11
12
11

78.57
85.71
78.57

13
13
13

11
11
10

84.61
84.61
76.92

-

-

-

-

-

-

-

-

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ร้อยละ 76.75 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ทักษะการเคลื่อนไหว
รายวิชาพลศึกษา ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 82.67 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รายวิชาศิลปะ
ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 73.37 ระดับคุณภาพ ดี
ทักษะภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 73.77 ระดับคุณภาพ ดี
รายวิชาภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 73.77 ระดับคุณภาพ ดี
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ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 78.55 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รายวิชาประวัติศาสตร์ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 77.72 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ทักษะวิชาการ
รายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 73.20 ระดับคุณภาพ ดี
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 79.19 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ทักษะอาชีพ
รายวิชาการงานอาชีพของผู้เรียนทั้งหมด 120 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 78.55 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ภาพรวม
ผลการประเมินผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน
ร้อยละ 76.65 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สรุปผู้เรียนมีผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนผู้เรียนที่ได้
ค่ำเฉลี่ย จำนวนผู้เรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป
ทั้งหมด 117 คน
ป.1
15
14
93.33
ป.2
29
28
96.55
ป.3
26
25
96.15
ป.4
20
20
100
ป.5
14
14
100
ป.6
13
13
100
ระดับดีขึ้นไป/ร้อยละของนักเรียนที่ได้
114
97.44
ระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จากแผนภูมิ ผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับ
ประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 97.44 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 สรุปผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

81.99
78.43
80.21

92.31
92.31
92.31

เฉลี่ย
9
24
21
17
12
12
96
96
82.05

0

7.1
7.2

60
60
60

85.71
78.57
82

9
23
22
18
12
12
98
98
83.76

79.31
82.76
81

ป.1
15
ป.2
29
ป.3
26
ป.4
20
ป.5
14
ป.6
13
รวม
117
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ

7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
9
24
20
16
11
12
94
94
80.34

90
80
85

จำนวน
นักเรียน

84.62
76.92
81

ระดับ
ชัน้

7.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

จากแผนภูมิ ภาพรวมการประเมินผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ของจำนวนผู้เรียน ทั้งหมด 117
คน ร้อยละ 82.05 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา 1-6
ร้อยละ 83.76 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมของจำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 117คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 80.34 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 สรุปผลผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ร้อยละของนักเรียน

จำนวนนักเรียน
15
29
26
20
14
13
117

จำนวนนักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
9
24
22
17
12
12
96
82.05

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ภาพรวมผลการประเมินผู้เรียนที่มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 82.05 ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ
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1.2.3 สรุปผล ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัยเชื้อชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
ป.1
15
11
ป.2
29
24
ป.3
26
23
ป.4
20
18
ป.5
14
13
ป.6
13
13
รวม
117
102
ร้อยละของนักเรียน
102

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ภาพรวมผลการประเมิน
ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา
1-6 ร้อยละ 87.50 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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1.2.4 สรุปผล ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อนื่ ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จำนวนนักเรียน

15
29
26
20
14
13
117
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียน

จำนวนนักเรียน
ด้านสุขภาพกาย

จำนวนนักเรียน
ด้านสุขภาพจิต

เฉลี่ย

6

10

8

12
18
14
8
8
66

24
24
18
13
13
102

18
21
16
11
11
84

จากแผนภูมิ แสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ภาพรวมผลการประเมินผู้เรียนที่มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 117 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 71.79 ระดับคุณภาพ ดี
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2. จุดเด่น
1. มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และมีการจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตลอดจน
ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล
2. มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆด้าน ทำให้ผู้เรียนมีการดูแลตนเองและออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ยอมรับกฎกติกาของกลุ่มได้ ผู้เรียนแต่งกายสะอาด เรียบร้อยถูกต้อง และสามารถป้องกันสิ่งเสพติดที่ให้
โทษ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้เพิ่มขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับผู้เรียน
4. แนวทางการพัฒนา
1. ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับผู้เรียน
5. หลักฐาน เอกสาร ร่องรอย
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ปพ4)
4. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ5)
5. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ6)
6. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
7. แบบบันทึกคะแนน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
8. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. โครงการ งาน กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติงาน
10. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องธรรมะ บ้านทักษะการดำรงชีวิต เป็นต้น
11. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
12. ภาพกิจกรรม
13. เกียรติบัตร
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าหมาย 5 ข้อ
ประเด็นพิจารณา
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัด
1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ การเปลีย่ นแปลงของ สังคม
1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา งานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ ต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคม
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการ เรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผล ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างทีด่ ีที่ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี ความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ ของผู้เรียน
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
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ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. วิธกี ารดำเนินการพัฒนา
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) โดยมุ่งเน้นความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ให้มีการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยปฏิบัติงาน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT กำหนดจุดยืนกำหนดภาพความสำเร็จ จัดทำวิสัยทัศน์
ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปฏิบัติได้จริง
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการจัดโครงสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานแผนงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคล
การ กำกับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation
Management) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช่ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT
ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรม
พัฒนานักเรียน ให้สอดคล้องกับนักเรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกรายวิชา เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยจัดทำโครงการพัฒนาครู
และบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครู และบุคลากรพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง และบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครู และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนา
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มทักษะ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุมที่มีความพร้อม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณทั่วไปมีต้นไม้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีสวนหย่อม
ต่างๆ มากมาย ให้นักเรียนได้พักผ่อน มีที่นั่งเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องธรรมะ บ้านทักษะการดำรงชีวิต ร้านปัญญาคอฟฟี่ ป้ายนิเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
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sensory แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ สวนป่าประชานิเวศน์ สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น วัดเสมียนนารี ศูนย์สาธารณสุข 17
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ สวนจตุจักร ศูนย์วิทยาศาสตร์ รังสิต
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ จัดหาซอฟแวร์ทางการบริหาร พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์
สื่อ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทักษะต่างๆ
สรุป โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา มีการสำรวจความต้องของผู้เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพื่อกำหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา มีการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ กิจกรรม และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด
โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86 ซึ่งบรรลุผลความสำเร็จ ระดับดี
เลิศ
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
ปัญญาวุฒิกร ที่ดำเนินการจดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กำหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยมีความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ
86 มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ
79.33 ผลการประเมินด้านพัฒนาครูและบุคลากร ให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้คณะครู ได้รับการพัฒนาตนเอง อบรม (พคก.) ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก โดยจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร ระดับปริญญาโท ด้านการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินการบริหารจัดการ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้ สิง่
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของครูและบุคลากร นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทสี่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู
โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อ
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
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โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
โครงการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
โครงการ ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
3.จุดเด่น
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีแหล่งเรียนรู้ ร่มรื่น สวยงาม มีหอประชุมเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.จุดที่ควรพัฒนา
กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ยังไม่เป็นรูปธรรมและขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูล
ป้อนกลับ
5.แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้
1.โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเรื่อง การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลโครงการ
2.โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย
3.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ เรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป จัด

กิจกรรมได้จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มี

ความจ าเป็น และต้องการความ ช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง ความ

คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได
2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ จัดการเรียนรู้

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การ

จัดการเรียนรู้
1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ จัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

82.00

82.00

82.00

82

จำนวน ครู
ทั้งหมด
(คน)

จำนวนครูผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ส่วน

ร่วมในการวัดและประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน การ

พัฒนาการเรียนรู้
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การ จัดการเรียนรู้
5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน ความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จำนวน ครู
ทั้งหมด
(คน)

จำนวนครูผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

82.00

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
1.วิธีการดำเนินการ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1) การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยการนำข้อมูลการประเมินหลักสูตร ที่ครูผสู้ อน
ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด และกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) มีการ
เลือกสื่อนวัตกรรมตามแผนที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการจัดหาและผลิตขึ้น ซึ่งมีการผลิตสื่อการสอนสำหรับผู้เรียน มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านคอมพิวเตอร์ร่วมกับโทรทัศน์ การใช้
แอปพลิเคชั่น (Appication) การใช้ระบบเทคโนโลยี แสง สี เสียง ในห้อง Sensory Room เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสผู้เรียน
3) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเฉพาะศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) โดยการวางแผนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งประกอบด้วย 6 ทักษะ (8 สาระ)
ได้แก่

49

1. ทักษะการเคลื่อนไหว(รายวิชาพลศึกษา และวิชาศิลปะ)
2. ทักษะภาษาและการสื่อสาร(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต (สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์)
4. ทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย(สุขศึกษา)
5. ทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
6.ทักษะอาชีพ (การงานอาชีพ)
การจัดการเรียนการสอนของครู ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4) การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การสาธิต การแสดงบทบาท
สมมติ การเล่านิทาน Active Learning การซักถาม การสังเกต ฯลฯ ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
5) คุณภาพนักเรียน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพสูงกว่า ปี 2562 โดยมีความรู้
ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79.33
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1) การสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอน มีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากแผนการจัดการเรียนรู้ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้
นักเรียน ได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของนักเรียน ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด บ้านฝึกทักษะการดำรงชีวิต ห้องธรรมะ ห้องบ่อบอล ห้องเซนซอลี่ ห้องดนตรี เป็นต้น มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้สื่อมัลติมีเดีย ผ่านคอมพิวเตอร์ร่วมกับโทรทัศน์ และการใช้ Application
ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1) การบริหารจัดการชั้นเรียน ครูผู้สอนได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอน มีการจัดสภาพภายในชั้นเรียน
ได้แก่ มีป้ายชื่อของห้องเรียน ป้ายชื่อครูประจำชั้น และ นักเรียน(สมาชิกของห้องเรียน) ตารางสอน ตารางสถิติประจำชั้น
สัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุมหนังสือ ข้อตกลงของห้องเรียน ป้ายนิเทศ โต๊ะ - เก้าอี้ ครูและนักเรียน
ฯลฯ เป็นการส่งเสริมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่ศึกษา และยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสานผู้ปกครอง
มีการจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน โดยการตรวจสุขภาพนักเรียนปีละ 1 ครั้ง ตรวจสุขภาพช่องปาก
ตรวจสุขภาพนักเรียนช่วงเข้าแถวตอนเช้าของทุกวัน แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน มีการชัง่ น้ำหนักวัดส่วนสูง มีการจัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
3) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา โดยมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย มีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเฉพาะศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) จัดทำแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทำอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนานักเรียน
1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) โดยใช้เทคนิคการประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การ
ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมิน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ตามทักษะ 6 ทักษะ และบันทึกข้อมูลลงในแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปพ.5 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล
ปพ.6 โดยจัดทำเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการบันทึกผลหลังการสอน การแก้ปัญหานักเรียนในรูปแบบงานวิจัย
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1) การพัฒนาตนเอง มีการพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และมีการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
2) การพัฒนาวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการ
พัฒนาตนเองในรูปแบบการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ในการพัฒนาวิชาชีพของตน
สรุปผลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ
1. จุดเด่น
ครูมีแผนการสอน วิจัย แบบบันทึกนิเทศรายบุคคล มีการติดตามและส่งเป็นระยะ มีการวิเคราะห์หลักสูตร 2551
และหลักสูตรปรับปรุงปี 2562 โดยครูจัดทำโครงสร้างรายวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน มีการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมการมีงานทำ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และ
กำหนดภาระงาน ชิ้นงาน คะแนน มีการกำหนดค่าเป้าหมายรายวิชา มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการสอน
รายคาบที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning โดยพัฒนาสมรรถนะ
มีสื่อนวัตกรรม เช่น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนา และกลุ่มดูแลเป็นพิเศษ
เพือ่ จัดแผนการสอนให้เหมะสมตามศักยภาพของนักเรียน มีความเท่าเทียมกัน มีการอบรมพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้
ในเรื่องการผลิตและสร้างสื่อ มีการนิเทศครู บันทึกหลังการสอน วิจัย เพื่อนำผลมาพัฒนาการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการบริหารจัดการชั้น เรียนเชิง บวก มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านพร้อม
ส่งเสริมตามศักยภาพ มีการแข่งขันภายในสถานศึกษา มีคณะกรรมการนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศ
เป็นต้น ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรีย นรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง ผ่าน
รูป แบบการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และได้รับการพั ฒนาวิช าชีพ จาก
สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ(คณะกรรมการการศึกษาเอกชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน
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2. จุดควรพัฒนา
ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ภายในโรงเรียนมาก
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรภายในโรงเรียน จนนำไปสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และก่อให้เกิดความสุขของการทำงานร่วมกันโดยการ
เสริมวินัยเชิงบวก ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนปัญญาวุฒิ
กรจึงได้วางแผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นหรือคงสภาพในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ดังนี้
3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
2) กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
3) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
4) กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
3.2 โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
1) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2) กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
3.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมพัฒนางานอาชีพนักเรียน
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ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
......................................................................
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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จึงได้
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
มาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรให้โดดเด่น

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นางสายสม วงศาสุลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ระดับดีเลิศ

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ระดับดีเลิศ

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ

ระดับดีเลิศ

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ
ดีเลิศ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ ระดับดีจัดการ
เรียนรู้ ระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓.๓ ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
๓.๔ ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ครูร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
มาตรฐานที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น
๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ รู้หน้าที่มีระเบียบวินัย
๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย
๔.๔ ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน บรรลุผล
ตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ

คำสั่งโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
ที่ ๑๔/๒๕๖๔

ระดับดีเลิศ
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………..
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑) นางสายสม
วงศาสุลักษณ์
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
๒) นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) นางจรีลักษณ์
รัตนาพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) นางกันยา
ไชยเศรษฐ์
เหรัญญิก
๕) นางเพ็ญพร
ประมวลสุข
ผู้แทนผู้ปกครอง
๖) พระครูอาทรสุนทรกิจ
ผู้แทนชุมชน
๗) นายกมล
ขุนภาษี
ผู้แทนชุมชน
๘) นางนิธินนั ท์
บุญญะพรนิวัฒน์ ผู้แทนครู
๙) นางสมบูรณ์
อาศิรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๑๐) นางกาญจนา เดชภิญญา
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป
๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑) นางสมบูรณ์
อาศิรพจน์
๒) นางอรนุช
ชัยพัฒน์
๓) นางกาญจนา
เดชภิญญา
๔) นางช่อผกา
ซาพวง
๕) นางอัจฉราวรรณ
จันทรมหา
๖) นางนิธินนั ท์
บุญญะพรนิวฒ
ั น์
๗) นางจรรยา
เตชะโกมล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ ๑. กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. ประสานงานกับคณะทำงานเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๑) คณะผู้บริหารสถานศึกษา
๒) คณะครูกลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว
๓) คณะครูกลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
๔) คณะครูกลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย
๕) คณะครูกลุ่มทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
๖) คณะครูกลุ่มทักษะวิชาการ
๗) คณะครูกลุ่มทักษะอาชีพ
๘) คณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีหน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. ดำเนินการสรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ
๔. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ดังนี้
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
นางนิธินันท์
บุญญะพรนิวัฒน์ หัวหน้ามาตรฐานที่ ๑
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

นางนิธนิ ันท์
๑. นางดนิตา
๒. นางนงค์นุช
๓. นางสาวกมลทรรศน์

บุญญะพรนิวัฒน์
ชัยมงคล
ลือวิชนะ
ปัญจวีระศักดิ์

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ผูร้ ับผิดชอบ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และ ๑. นางศศมน
กี่มายนต์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
๒. นางสาวสุมาลี
พูลสวัสดิ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. นางสาวศนิสา
สุทธิแสน

หัวหน้าประเด็นพิจารณาที่๑.๑
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ตำแหน่ง
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม นางกาญจนา
เดชภิญญา
นางช่อผกา
ซาพวง
นางกมลพรรณ
แก้วธนบูรณ์
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นางสาธินี
ม่วงนุ่ม
สารสนเทศ และการสื่อสาร
นางธัญญธร
ภูวนัย
นางสาวธีรดา
สุทันต์
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
นายอภิเชฐ
หวังประเสริฐศรี
หลักสูตรสถานศึกษา
นางธิดา
โชติสาลิกร
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ นางแววตา
จอมศรี
ที่ดีต่องานอาชีพ
นางสาวแพร
พูลสวัสดิ์
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางจรรยา
เตชะโกมล
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ นางอัจฉราวรรณ
จันทรมหา
สถานศึกษากำหนด
นางสาวปัญจรส
ปล้องทอง
นางสาวจันทิมา
เนียมประเสริฐ
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น นางอรนุช
ชัยพัฒน์
ไทย
นางจรรยา
เตชะโกมล
นางสาวดวงใจ
พรมรัตน์
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ นายเจริญ
รวีภิญโญ
แตกต่างและหลากหลาย
นายจงรักษ์
กุนศิลา
นางสาววัชรา
อยู่สน
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นางทิวาพร
เถาว์ชาลี
นางสาวรุทธิ์จิภรณ์
เฉยไทสง
นายวรเดช
โชติพินิจ
นางจินตนา
นีซัง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ นางกาญจนา
เดชภิญญา
จัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
นางกาญจนา
เดชภิญญา
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
นางสาวธีรดา
สุทันต์
นางสาวสุมาลี
พูลสวัสดิ์
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
นางช่อผกา
ซาพวง
สถานศึกษา
นางกมลพรรณ
แก้วธนบูรณ์
นางสาธินี
ม่วงนุ่ม

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
หัวหน้าประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้ามาตรฐานที่ ๒
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ตำแหน่ง
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

นางนิธนิ ันท์
นางจรรยา
นางดนิตา
นางอรนุช
นางศศมน
นางแววตา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ นายอภิเชฐ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณ นางธิดา
ภาพ
นางสาวรุทธิ์จิภรณ์
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นายเจริญ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ นายจงรักษ์
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน นางอรนุช
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ นางสาวกมลทรรศน์
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน นางสาววัชรา
ชีวิตได้
นางนงค์นุช
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นายเจริญ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
นางสาวแพร
นางสาวศนิสา
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางทิวาพร
นางสาวปัญจรส
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
นางอัจฉราวรรณ
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
นางสาวดวงใจ
นายวรเดช
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล นางธัญญธร
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
นางสาวจันทิมา
จัดการเรียนรู้

บุญญะพรนิวฒ
ั น์
เตชะโกมล
ชัยมงคล
ชัยพัฒน์
กี่มายนต์
จอมศรี
หวังประเสริฐศรี
โชติสาลิกร
เฉยไทสง
รวีภิญโญ
กุนศิลา

มาตรฐานที่ ๔ ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วย
การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกรให้โดดเด่น

นางอรนุช
นางอัจฉราวรรณ
นางจรรยา
นางกาญจนา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย

ชัยพัฒน์

หัวหน้ามาตรฐานที่ ๓

ปัญจวีระศักดิ์
อยู่สน
ลือวิชนะ
รวีภิญโญ
พูลสวัสดิ์
สุทธิแสน
เถาว์ชาลี
ปล้องทอง
จันทรมหา
พรมรัตน์
โชติพินิจ
ภูวนัย
เนียมประเสริฐ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย

ชัยพัฒน์
จันทรมหา
เตชะโกมล
เดชภิญญา

หัวหน้ามาตรฐานที่ ๔
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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มีหน้าที่ ๑. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง หรือร่องรอยการประเมินต่างๆ
๒. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งผลการประเมินหรือหลักฐานให้แก่หัวหน้าผู้รับผิดชอบมาตรฐาน เพื่อจัดทำข้อมูล
สารสนเทศและแฟ้มมาตรฐาน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป
๕. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
๑) นางกาญจนา
เดชภิญญา
๒) นางช่อผกา
ซาพวง
๓) นายเจริญ
รวีภิญโญ
๔) นางสาวแพร
พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง หรือร่องรอยการประเมินต่างๆ ในส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. สรุปผลรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง หรือร่องรอยการประเมินต่างๆ
จัดทำเป็นสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และรูปแบบรายงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มและ
แฟ้มการดำเนินงานประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง แล้วส่งข้อมูลให้แก่หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาต่อไป
๖. คณะกรรมการติดตาม ประกอบด้วย
๑) นางสมบูรณ์
อาศิรพจน์
ประธานกรรมการ
๒) นางนิธินันท์
บุญญะพรนิวฒ
ั น์
รองประธานกรรมการ
๓) นางอรนุช
ชัยพัฒน์
กรรมการ
๔) นางช่อผกา
ซาพวง
กรรมการ
๕) นางจรรยา
เตชะโกมล
กรรมการและเลขานุการ
๖) นางสาวจันทิมา
เนียมประเสริฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๗. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
เดชภิญญา
๒) นางช่อผกา
ซาพวง
๔) นางสาวแพร
พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
๑. ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
๒. รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน
๓. สรุปและจัดทำรูปเล่ม รายงานหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และเอาใจใส่ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนปัญญาวุฒิกร
ที่ ๑๔.๑/๒๕๖๔
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
........................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้มีการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปี
และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ตามแผนงานและตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
๑. นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางนิธนิ ันท์ บุญญะพรนิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน และตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน
๒. คณะกรรมการจัดทำเล่มรายงาน
๑. นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางนิธนิ ันท์ บุญญะพรนิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
๓. นางอรนุช ชัยพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กรรมการ
๔. นางช่อผกา ซาพวง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กรรมการ
๕. นางกาญจนา เดชภิญญา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มาจากผลการประเมินตนเองนำมาเขียนรายงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติม
ของงานทั้ง ๔ ฝ่าย และจัดทำรูปเล่มให้สมบูรณ์ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

คำรับรองผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ต่อผลการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

64

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร
๑. สรุปผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มาตรฐาน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรให้โดดเด่น

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

๒. ระดับคุณภาพที่ได้

 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
 ระดับคุณภาพดี
 ระดับคุณภาพปรับปรุง

 ระดับคุณภาพดีเลิศ
 ระดับคุณภาพปานกลาง

ลงชื่อ............................................
(นางสายสม วงศาสุลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

ลงชื่อ............................................
(นางดารณี ศักดิ์ศิริผล )
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ลงชื่อ............................................
(นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์)
ผู้แทนครู

ลงชื่อ............................................
(นางเพ็ญพร ประมวลสุข)
ผู้แทนผู้ปกครอง

ลงชื่อ............................................
(นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์)
กรรมการและเลขานุการ

คำรับรองผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ต่อผลการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนปัญญาวุฒิกรกรุงเทพมหานคร
๑.สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น
รวม
๒.แปลคุณภาพที่ได้

 ระดับคุณภาพ
 ระดับคุณภาพดี
 ระดับคุณภาพปรับปรุง

ลงชื่อ

ระดับคุณภาพ
๔
๔
๔
๔
๔

แปลคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

 ระดับคุณภาพดีเลิศ
 ระดับคุณภาพพอใช้

ลงชื่อ

นางสายสม วงศาสุลักษณ์
ประธานกรรมการบริหารการศึกษา

(นางดารณี ศักดิ์ศิริผล )
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 7 ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นา
สถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8 พั ฒ นาการของการป ระกั น คุ ณ ภาพ ภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น้ำหนัก คะแนนที่
(คะแนน)
ได้

ระดับ
คุณภาพ

10
10
10
10
20
10

8.75
9.98
7.84
7.57
15.67
8.00

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

5

4.00

ดี

5

3.28

พอใช้

4.00

ดี

5

4.00

ดี

5

4.50

ดีมาก

5

3.00

พอใช้

คะแนนรวม
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
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สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร (แผนภูมิ)

ผู้รับใบอนุญาต นางสายสม วงศาสุลักษณ์
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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ผู้อำนวยการ นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์)
2. งานพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน
(นางจรรยา เตชะโกมล)
3. งานวัดและประเมินผล
(นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์)
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(นางศศมน กี่มายนต์)
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
(น.ส.แพร พูลสวัสดิ์)
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ฝ่ายบริหารงานบุคลากรนาง
นางอรนุช ชัยพัฒน์
1. การวางแผนอัตรากำลังการ
กำหนดตำแหน่ง
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
2. การสรรหาและบรรจุ
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
3. การพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอ
(นางอรนุช ชัยพัฒน์)
4 .การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
(นางอรนุช ชัยพัฒน์)
5. วินัยและการรักษาวินัย
(นางจรรยา เตชะโกมล)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางช่อผกา ซาพวง

1. การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ
(นางช่อผกา ซาพวง)
2. การจัดสรรงบประมาณ
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
3. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการใช้
เงินและ ผลการดำเนินงาน
(นางช่อผกา ซาพวง)
4. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
(นางช่อผกา ซาพวง)
5. การจัดทำรายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
6. การบริหารบัญชี

(นายอภิเชฐ หวังประเสริฐศรี)
7. นิเทศการศึกษา
(นางอัจฉราวรรณ จันทรมหา)

(นางกาญจนา เดชภิญญา)
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

8. งานรับนักเรียน
(นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์)

(นายจงรักษ์ กุนศิลา)

9. งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
นางกาญจนา เดชภิญญา
1. งานธุรการ (นางช่อผกา ซาพวง)
2. งานกิจการนักเรียน
(นางอรนุช ชัยพัฒน์)
3. งานอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม
(นายอภิเชฐ หวังประเสริฐศรี)
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
(นายเจริญ รวีภิญโญ)
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
6.การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(นางกาญจนา เดชภิญญา)
7.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(นางช่อผกา ซาพวง)
8. งานประสานราชการกับ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น
(นางช่อผกา ซาพวง)
9. งานโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของโรงเรียน
(นางจินตนา นีซัง)

โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
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ระดับประถมศึกษา
ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

160

160

160

160

160

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

80

80

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

120

120

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

240

240

200

200

200

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

40

40

40

40

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

880

880

880

880

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

40

40

40

40

40

40

30
40

30
40

30
40

30
40

30
40

30
40

10

10

10

10

10

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาที่จัดสอนในแต่ละปี
ประกอบด้วย เวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปีโดยจัดทำเป็น
รายปี ดังนี้
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 11101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 11101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 11101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 11101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 11102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 11101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

ศ 11101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 11101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

อ 11101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน

• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

71

รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 12101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 12101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 12101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 12101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 12102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 12101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

ศ 12101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 12101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

อ 12101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน
• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)
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รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 13101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 13101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 13101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 13101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 13102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 13101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

ศ 13101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 13101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

อ 13101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน
• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)
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รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 14101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 14101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 14101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 14101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 14102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 14101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

ศ 14101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 14101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

อ 14101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน

• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
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รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 15101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 15101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 15101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 15101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 15102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 15101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

ศ 15101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 15101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

อ 15101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน
• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
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รหัสวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(880)

ท 16101

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

ค 16101

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

ว 16101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

ส 16101

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

ส 16102

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

พ 16101

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

ศ 16101

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

ง 16101

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

อ 16101

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

(120)
40

กิจกรรมนักเรียน
• กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

30

• กิจกรรมชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

10
1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนภาคเรียน เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาที่จัด
สอนในแต่ละภาคเรียน ประกอบด้วย เวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่
ละชั้นปี ดังนี้
โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

160

160

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

240

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

40

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

160

160
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คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

240

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

40

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

160

160
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คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

240

240

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

40

40

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

160

160
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คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

200

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

80

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

160

160

80

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

200

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

80

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

โครงสร้างเวลาเรียนรายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

เวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

160

160

81

คณิตศาสตร์(ทักษะวิชาการ)

80

80

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทักษะวิชาการ)

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ทักษะสังคมฯ)

120

120

ประวัติศาสตร์(ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต)

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา(ทักษะการเคลื่อนไหว)

200

200

ศิลปะ(ทักษะการเคลื่อนไหว)

80

80

การงานอาชีพ(ทักษะอาชีพ)

80

80

ภาษาต่างประเทศ(ทักษะภาษาและการสื่อสาร)

40

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

