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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

          จากรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปรากฏ

ผล ดังน้ี

 

ระดับปฐมวัย  พบวา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม  

1. ผลการดําเนินงาน

          สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย พบวา 1. เด็กรอยละ 99.27 

มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  2. เด็กรอยละ 100  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ

ไดเหมาะสมตามวัย  3.เด็กรอยละ 100 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได 4.เด็กรอยละ 100 มีพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะการ

คิดแกปญหา สื่อสารไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  เด็กไดรับการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาทั้ง 4 ดาน ดวย

กิจกรรมที่หลากหลาย  และปลูกฝงใหเด็กมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา  7 อุปนิสัยไดแก  ความรักและการให ความซื่อสัตย  การมีวินัยปกครองตนเอง   ความรับผิดชอบ

และหนักเอาเบาสู  การเปนผูนําและผูตาม  การตระหนักรูคุณคาแหงตนเองและผูอื่น  การรูกาลเทศะ  การปลูกฝงลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาผานการทํากิจวัตรประจําวัน

ตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ปลูกฝงใหเด็กรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดี เด็กๆสามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเพื่อสุขอนามัยที่ดีไดในชวง

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชน การวัดอุณหภูมิ  การใสหนากากอนามัย/face shield  การลางมือดวยเจลแอลกอฮอล การกด

สบูลางมือตามจุดบริการตางๆที่โรงเรียนจัดไวให การนําผาเช็ดมือสวนตัวมาโรงเรียนเพ่ือลีกเลี่ยงการใชสิ่งของรวมกับเพื่อน ลางมือดวยตนเองหลังทํากิจกรรมตางๆ กอนและ

หลังรับประทานอาหาร มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนนการสรางกระบวนการทางความคิด (Executive Function)

ของเด็กที่สอดคลองและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมใหเด็กมีกระบวนการคิดและทักษะการใชภาษาที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็ก

ไดคิดวางแผน ลงมือทํา และนําเสนอผลงานตามความคิดดวยเหตุและผล รวมถึงการตั้งคําถามและตอบคําถามของเพื่อนๆในหองเรียนผานกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดย

ใชกระบวนการไฮสโคป (High/Scope Approach)  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)   ตลอดจนการนําเสนอผลงานดวยตนเองเพื่อถายทอดใหผูอื่น

เขาใจ  เด็กมีความสามารถในการสื่อสารไดดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนทนาโตตอบบอกเลาเรื่องราวตางๆได มีทักษะการคิดและสามารถตัดสินใจแกปญหางายๆ

ดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางผลงานศิลปะ รวมถึงบอกเลาผลงานตามจินตนาการได  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยให

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และเปดหองเรียนเฉพาะความสามารถของเด็กใหผูปกครองมีทางเลือก ที่เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เนน

ทักษะการเตรียมความพรอมภายใตการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติที่เนน Active Learning ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรม

เสริมตางๆ มีระบบการนิเทศ เชน การสังเกตการสอน Lesson Study และ Coaching Mentoring แบบกัลยาณมิตร และใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการ PLC

ในการนําหลักสูตรไปใช เปดโอกาสใหผูปกครองประเมินการใชหลักสูตร จัดครูเพียงพอกับช้ันเรียน ครูปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนามากกวา 40 ชั่วโมง   มีหองเรียนที่ทัน

สมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูของเด็ก สงเสริมการใชภาษาตามพัฒนาการอยางเหมาะสมตามวัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ครูผูสอนทุกคนไดรับอบรม

ทักษะการใชคอมพิวเตอรและการสรางสื่อการเรียนรูออนไลน มีระบบการบริหารงานอยางมีสวนรวมแบบ PLC  และผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารดวยการสะทอนผล

เร่ืองตางๆ กับครูผูสอนและทีมบริหารแผนกตอไป   มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มีการดําเนินงานและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองประจําป  ครูปฐมวัย มีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning บูรณาการกิจกรรมสรางสรรคและเสรี(High

Scope)  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการบูรณาการ STEM Education (Project Approach) กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอยางหลากหลายที่เนนใหเด็ก

ไดลงมือทํา เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมตามความสนใจ มีสวนรวมและทํากิจกรรมอยางท่ัวถึง ครูเลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและมีการจัดทําและ

ประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน มีการบันทึกผลการประเมินเด็กตามสภาพจริงทุกครั้ง  มีการนําผลการประเมินรายงานผลใหผูปกครองไดรับทราบ มีการนําผลประเมินมา

วิเคราะหสาเหตุและปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือนํามาวางแผนในการพัฒนาเด็ก และดําเนินการตามแผน ครูปฐมวัยทุกคนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชในการแกปญหาและ

พัฒนาเด็กอยางนอยปละ 1 เร่ือง ครูปฐมวัยประพฤติตนเปนแบบอยางรวมถึงปลูกฝงคุณลักษณะตางๆ ผานกิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมตางๆ
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการการดําเนินงาน

          กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการบูรณาการ STEM Education กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ บันทึกกิจวัตรประจําวัน บันทึกกิจกรรมผูนํา  บันทึกการทําความดี

บันทึกคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ บันทึกตุกตาเด็กดี แบบบันทึกนํ้าหนักสวนสูง   แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําป 2563 งานอนามัย แบบบันทึกการดื่มนม แบบ

บันทึก High Scope  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563  แผนการจัดประสบการณและ

บันทึกหลังสอน  แบบบันทึก PLC งานนิเทศการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)  แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน บันทึก

วิเคราะหสภาพผูเรียน แบบบันทึกการยืม-คืนสื่อ  งานประเมินพัฒนาการ  งานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 

3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น

         1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  พัฒนาคุณภาพเด็ก

             - โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรี ตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม

             - โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของเด็กสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

             - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

         2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

             - โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

         3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  พัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

              - โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

         1 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)

         2 การบริหารจัดการแบบองคกรแหงการเรียนรู

         3 การจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป (High Scope)

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1. ผลการดําเนินงาน

               สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ดานการอาน การเขียน อยางเต็มศักยภาพ เชน กิจกรรมรักการอานของหองสมุด

กิจกรรมยามเชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานอยูในระดับยอดเยี่ยม จากผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน

(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวาระดับประเทศ และมีพัฒนาการ ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานคณิตศาสตร

และมีผลคะแนนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตรสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ทุกปอยางตอเน่ือง ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถทางดานการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน CCT

Thinking School Model กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ กระบวนการสอนแบบ Coding กระบวนการทดลอง การใชคําถามของคุณครู การใชแผนผัง

ความคิด งานกลุม งานเดี่ยว การนําเสนอหนาช้ันเรียน ละครเพลงภาษาอังกฤษ การสรางผลงาน ชิ้นงาน จากการดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด ทําใหผูเรียน

ตอยอดเปนนวัตกรรมจากการทําโครงงาน ผลงาน ช้ินงาน ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กิจกรรมหนูนอยไอที การจัดปายนิเทศอิเล็กทรอนิกส การ

สรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟค การตัดตอวีดิโอ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด จากการจัดการเรียนรูของ

คุณครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู มีความกาวหนาทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป,6 ม.3, ม.6 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนมากกวาคะแนน

เฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ อยางตอเนื่องทุกป   ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทํางานและงาน

อาชีพ เชน  กิจกรรมเสวนาอาชีพ  กิจกรรมคายเสนทางสูฝน  กิจกรรมภาคีสังคม กิจกรรมทักษะการประกอบอาชีพ   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมชมรม  กิจกรรม
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Financial Literacy  ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ ผลจากการดําเนินการทําใหนักเรียนทุกคนสามารถสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการ

ศึกษาตอตางประเทศ  ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

โดยโรงเรียนตั้งเปาหมายใหผูเรียนทุกคนเปนกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 7 ประการ ดังน้ี 1. ความรักและการให 2. ความซื่อสัตย  3. การมีวินัยสามารถ

ปกครองตนเอง 4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู 5. การเปนผูนําและผูตามที่ดี 6. การตระหนักรูคุณคาแหงตนเองและผูอื่น 7. การรูจักกาลเทศะ   โรงเรียนมีการ

กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจนสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

สนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป บริหารงามตามแผนดวยระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle

(PDCA) มีระบบการกํากับติดตาม และรายงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตรดวยระบบ Balance Scorecard และงามตามมาตรฐานของทุกฝาย โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน

ศึกษา และหลักสูตร English Program ท่ีประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร โครงสรางรายวิชา และองคประกอบของหลักสูตรครบถวนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพครูดวยกระบวนการ PLC ในทุกกลุมสาระการเรียนรู และงานดูแลนักเรียน  การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในและตางประเทศ มี

การบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี การจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน ภายในภายนอกหองเรียนใหมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีการ

ใหบริการส่ือเทคโนโลยีทั้งในดานการบริหาร และดานการเรียนการสอน อยางเพียงพอ โรงเรียนใช ระบบ SDMA ในการจัดการเรียนรูของนักเรียนและคุณครู ทําใหผู

ปกครองมีความมั่นใจตอระบบบริหารงานของโรงเรียน ครูผูสอนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

มีแผนการจัดการเรียนรูที่ สามารถสงเสริมกรระบวนการคิด CCT Thinking School Model แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ Active Learning  นําไปปฏิบัติได

จริง และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิต โดยการสอนในรูปแบบ CCT Thinking School Model ที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด โครงงานบูรณาการ การตั้งคําถาม

กับผูเรียน การสอนแบบ Coding เพ่ือใหผูเรียนผลิตช้ินงานที่เปนนวัตกรรมเพื่อสรางผูเรียนใหเปนนวัตกร มีการประกวดโครงการบูรณาการ และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได มีการเผยแพรผลงานใหกับบุคคลภายนอก ดานการประเมินผลผูเรียนคุณครูมีขั้นตอนในการใชเครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู โดยการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ (IOC) การวิเคราะหขอสอบ การหาคาความยากงาย ความเชื่อมั่นของขอสอบ การใหขอมูลยอนกลับของผูเรียน

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการจัดการเรียนรู การทําโครงงานบูรณาการ การทําช้ินงาน ผลงาน การจัดกิจกรรมตางๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มี

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในกลุมสาระการเรียนรู ขามกลุมสาระการเรียนรู และตางระดับช้ัน มีการเสนอแนะ การใหขอมูลยอนกลับ ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน

อยางนอย 1 งานวิจัย/ปการศึกษา เปนงานวิจัยเพื่อการแกปญหาในช้ันเรียน หรือพัฒนาผูเรียน มีการประกวดงานวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปนผูตรวจงานวิจัย มีการนําเสนอผลงานวิจัยตอหนาท่ีประชุม มีการจัดนิทรรศการงานวิจัย ครูทุกคนตองผานการประเมินความเปนกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)

7 ประการ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีกับผูเรียน

 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการการดําเนินงาน

          โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสู

นวัตกรรมยุคดิจิทัล งานเสริมสรางระเบียบวินัยและดูแลชวยเหลือผูเรียน  งานอนามัย  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมผูนําสูการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมคายภาวะผูนําผู

เรียน ม.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภาผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมทองแหลงเรียนรู

สูศตวรรษใหมงานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล  โครงการ/กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญไดแก งานซอมเสริม  งานนิเทศการสอน  งานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน   บันทึกการนิเทศรูปแบบ Lesson study

 บันทึกการ PLC กลุมสาระ  แบบบันทึกการสังเกต  งานจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โครงสรางรายวิชา บันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบ

SDMA  แบบประเมินการจัดการเรียนรูรายหนวย  งานวัดผลและประเมินผล

 

3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น

         1  แผนปฏิบัติงานที่  1  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

            - โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

            - โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

            - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

         2  แผนปฏิบัติงานที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

             - โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

             - โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

         3  แผนปฏิบัติงานที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

             - โครงการ “ตนแบบมะขามหวาน”    

             - โครงการการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูยุคดิจิทัล
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4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

         1. นวัตกรรมสรางสรรคนักประดิษฐดิจิทัล (depa Young Maker Space development )

         2. ระบบการบริหารจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

         3. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดดวยรูปแบบ CCT Thinking School Model

          

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

          การขับรองประสานเสียง

            

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

          1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการผูบําเพ็ญประโยชน

          2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา

          3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning

          4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

          5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร

             (Coding)

          6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education

              6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education

              6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education

          7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ

          8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)

          9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาอื่น

          10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ

 

                                                                    ลงนาม      (ผูอํานวยการโรงเรียน)

                                                                            (นางสุภลักษณ  ไชยสถาน)

                                                                       วัน 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : วัฒนาวิทยาลัย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100670

ที่อยู (Address) : 67 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -
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ซอย (Lane) : สุขุมวิท 19 ถนน (Street) : สุขุมวิท

ตําบล/แขวง (Sub-district) : คลองเตยเหนือ เขต/อําเภอ (District) : วัฒนา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10110

โทรศัพท (Tel.) : 02-25479915 โทรสาร (Fax.) : 02-2547997

อีเมล (E-mail) : wwa@wattana.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.wattana.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับปฐมวัย

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

          กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการบูรณาการ STEM Education กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ บันทึกกิจวัตรประจําวัน บันทึกกิจกรรมผูนํา  บันทึกการทําความดี

บันทึกคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ บันทึกตุกตาเด็กดี แบบบันทึกนํ้าหนักสวนสูง   แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําป 2563 งานอนามัย แบบบันทึกการดื่มนม แบบ

บันทึก High Scope  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563  แผนการจัดประสบการณและ

บันทึกหลังสอน  แบบบันทึก PLC งานนิเทศการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)  แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน บันทึก

วิเคราะหสภาพผูเรียน แบบบันทึกการยืม-คืนสื่อ  งานประเมินพัฒนาการ  งานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ที่ ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย

ป 2563

ระดับคุณภาพ

ที่ได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง    ตามระดับ

คุณภาพ
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1
มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

99.27

1.สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัว 

2.แบบบันทึกนํ้าหนักสวนสูง 

3.แบบบันทึกการออกกําลังกายสําหรับเด็กที่เกินเกณฑ

4.แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน

5.แบบบันทักการใชบริการหองพยาบาล

6.เมนูอาหารกลางวันและของวาง

7.ภาพเด็กออกกําลังกาย

8.ภาพการตรวจคัดกรองเด็กเจ็บปวย

9.จดหมายเชิญแพทยผูเชี่ยวชาญมาใหความรู

10.จดหมายเชิญผูปกครองรับความรู

ในการดูแลเด็ก

11.กิจกรรมสนุกเพื่อสุขภาพ

12.สมุดบันทึกกิจกรรม Fit & Fun

2
มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ

แสดงออกทางอารมณได

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1.กิจกรรม 10 นาทีมหัศจรรยยามเชา               (เลานิทาน

คุณธรรม)

2.กิจกรรมการเลน กลางแจง เชน

เลนเครื่องเลนสนาม เลนนํ้า เลนทราย

ปนจักรยาน

3.มุมในหองเรียน เชน มุมบทบาทสมมติ            มุมเครื่อง

เลนสัมผัส มุมบล็อก มุมดนตรี

4.ตารางกิจวัตรประจําวัน

5.กิจกรรมผูนํา เชน กิจกรรมเรื่องเลายามเชา การนําเสนอ

ขาวสาร/เรื่องราวสาระนารูตางๆ

6.กิจกรรมหนาเสาธง

7. งานบมเพาะและเสริมสรางทักษะชีวิต

8.แบบประเมินพัฒนาดานอารมณและจิตใจ

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง มี

ลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana

Characters)และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100 1.แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

2.กิจวัตรประจําวัน

3.การบันทึกความดี

4. มุมของหายไดคืน

5. การใหอาหารปลา 

6.การประกวดหองเรียนดีมีวินัย

7.งานประจําป เชน วันเด็ก 

วันไหวครู  วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ   
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8.บันทึกกิจกรรมผูนํา  

9.สมุดบันทึกความดี

10.บันทึกกิจกรรมผูนํา

11.แบบบันทึกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

12.กิจกรรมเด็กดีมีวินัยและคุณธรรม

4

มีพัฒนาการดานสติปญญา       มีทักษะการ

คิดการแกปญหา สื่อสารไดทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรูได

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

99.64

1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2.หลักสูตร Mini EP และ PEC

3.กิจกรรมภาษาอังกฤษพาสนุก

จากสถาบัน Fun Language

4. กิจกรรมเสริมพิเศษ เชน English

For Fun  ลีลาประกอบเพลง นาฏศิลป  จิตรกรนอย บัลเลต

Brain & joy

5.สมุดประจําตัวเด็ก

6.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

7.รายงานพัฒนาการเด็ก

8.กิจกรรมการเรียนรูโครงงานบูรณาการ         STEM

Education

9.ผลงานชิ้นงานของเด็ก

10.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพเด็ก

11.แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน 

 

มาตาฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ที่ ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย

ป 2563

ระดับคุณภาพ

ที่ได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   ตาม

ระดับคุณภาพ

1
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

สอดคลองกับบริบทของ   ทองถิ่น

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.โครงสรางการบริหารงาน

2.แผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา 2563-2565

3.แผนปฏิบัติงานประจําป 2563

4.โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย          เพื่อความ

เปนเลิศ

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน

6.แบบประเมินการนิเทศการสอน

ของครู

7.แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง         ที่มีตอ

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 1.รายชื่อครูที่ปรึกษา
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5 5 2.จํานวนหองเรียน/ระดับชั้น

3
สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูดาน

การจัดการเรียนรู

2.จดหมายเชิญผูเชี่ยวชาญ

3.ภาพถายผูเชี่ยวชาญ

4.งานพัฒนาบุคลากร

5.กิจกรรมวิชาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ

4
จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยาง

ปลอดภัย และเพียงพอ

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.โครงการอาคารตนแบบ

2.ภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม

3.หองปฏิบัติการตางๆ

4.ปายนิเทศ

5.งานสรางบรรยากาศเรียนรูและการใชสื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสม

5
ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.โครงการพัฒนาระบบ SDMA

2.บันทึกจํานวนสื่อ

3.จํานวนเทคโนโลยี

6
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผู

เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.โครงสรางการบริหารแผนกปฐมวัย

2.รายงานการประชุมครูปฐมวัย

3.ผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน

4.การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมใหเด็ก

7
มีการบริหารจัดการเพื่อใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู

ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.แบบบันทึก PLC

2.ภาพการอบรม PLC

8 มีการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพ

5

1.งานวิจัยการบริหารความเสี่ยง

2.คูมือการบริหารความเสี่ยง

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ที่ ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย

ป 2563

ระดับคุณภาพ

ที่ได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   ตาม

ระดับคุณภาพ

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ 100 100 1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพและการจัด

ประสบการณตามแบบไฮสโคป (High

Scope)

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

2.แผนการจัดประสบการณ

3.แผนการจัดประสบการณตามแบบไฮสโคป (High

Scope)

4.บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ

5.งานวางแผนการจัดประสบการณ

2
สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน

และปฏิบัติอยางมีความสุข

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1.กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) 

บูรณาการ STEM Education

2.กิจกรรมสรางสรรค

3.กิจกรรมเสรี

4.กิจกรรมเคลื่อนไหว

5.กิจกรรมกลางแจง

6.เกมการศึกษา 

7.กิจกรรมหองสมุด เชน กิจกรรมทองเที่ยวแหลงเรียนรูสู

ศตวรรษใหม กิจกรรมรักการอาน

3
จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1.จัดมุมในหองเรียน เชน มุมบทบาทสมมุติ มุมดนตรี มุม

เสริมประสบการณ มุมนิทาน มุมบล็อก

2.หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองลีลาประกอบ

เพลง หองเรียนวิทยาศาสตร หองเสริม พัฒนาการ หองจิต

กรนอย     หองพระคัมภีร

3. บรรยากาศนอกหองเรียน เชน  พื้นเกมBBL มุมรักการ

อาน แปลงเกษตร สนามจักรยาน น้ํา/ทราย  สนามเด็กเลน

ลานเอนกประสงค สวนนก สหกรณ สวนพฤษศาสตร

4.แบบบันทึกการยืม-คืนสื่อ

5.แบบประเมินการใชสื่อ

6.งานสื่อการเรียนการสอน

4

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนํา

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1.แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน

2.บันทึกพฤติกรรมลูกรักทุกเดือน

3.บันทึกวิเคราะหสภาพเด็กรายวัน/สัปดาห

4.บันทึกพฤติกรรมที่ควรพัฒนาทุกเดือน

5.สมุดรายงานประจําตัวเด็ก

6.สมุดบันทึกคุณธรรมจริยธรรม

5 จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย

2.เคาโครงวิจัยในชั้นเรียน

3.เลมงานวิจัยในชั้นเรียน

4.รายชื่องานวิจัย

5.งานวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู
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6
มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana

Characters)

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1.แบบประเมินลักษณะกุลสตรีวัฒนา

2.คูมือการปฏิบัติลักษณะกุลสตรีวัฒนา

3.แผนการจัดประสบการณบูรณาการในกิจกรรม

4. โครงการตนแบบมะขามหวาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานท่ี 1  พัฒนาคุณภาพเด็ก

     - โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรี ตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม

    - โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของเด็กสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

    - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. แผนปฏิบัติงานท่ี 2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

     - โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

3. แผนปฏิบัติงานท่ี 3  พัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

     - โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การบริหารจัดการแบบองคกรแหงการเรียนรู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป (High Scope)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ผลงานการประกวดวาดภาพ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
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มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน

และครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

11. มีวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

6. จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และศักยภาพผูเรียน ยอดเยี่ยม

7. มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

          โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสู

นวัตกรรมยุคดิจิทัล งานเสริมสรางระเบียบวินัยและดูแลชวยเหลือผูเรียน  งานอนามัย  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมผูนําสูการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมคายภาวะผูนําผู

เรียน ม.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภาผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมทองแหลงเรียนรู

สูศตวรรษใหมงานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล  โครงการ/กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญไดแก งานซอมเสริม  งานนิเทศการสอน  งานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน   บันทึกการนิเทศรูปแบบ Lesson study

 บันทึกการ PLC กลุมสาระ  แบบบันทึกการสังเกต  งานจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โครงสรางรายวิชา บันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบ

SDMA  แบบประเมินการจัดการเรียนรูรายหนวย  งานวัดผลและประเมินผล

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ที่ ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย

ป 2563

ระดับคุณภาพ

ที่ได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง     ตาม

ระดับคุณภาพ

 

1

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

มีความสามารถในการอาน    การเขียนการ

สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

การคิดคํานวณตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

 

96.00

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

 

93.56

 

1. แบบประเมิน R1 (การอาน)  R2 (การเขียน) R3 (การ

คํานวณ)

2. ผลประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

3. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ ดานการสื่อสาร

4. ผลการประเมินตามกรอบ CEFR  ป.6, ม.6

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

6.ตารางการใชหองคอมพิวเตอร

7. กิจกรรมหองสมุด เชน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมทอง

แหลงเรียนรูสูศตวรรษใหม

8. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด

9. สถิติการใชหองสมุดทั้งในเวลาและนอกเวลา

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิด

เห็น และแกปญหาตามรูปแบบ CCT

Thinking School in Action

98.00 98.42 1. โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัย

กุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

2.  โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผู

เรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

3. แผนการจัดการเรียนรู CCT Thinking School Model

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร

Page 15 of 105



3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 98.00 98.96

1. แบบประเมินโครงงาน ป.4-ม.4

2. ผลงานโครงงาน

3. นวัตกรรมของนักเรียน

4. โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผู

เรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

4

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ   การสื่อสารและการรูเทา

ทันสื่อ

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

95.46

1. แบบประเมิน C5, C6

2. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยี

4. ผลงานชิ้นงาน และภาระงานที่ใชเทคโนโลยี

5. การนําเสนอนิทรรศการโครงงานกราฟฟค      การตัดตอวีดิ

โอ

7. เอกสารการใชหองคอมพิวเตอร

8. สถิติการเชาใชบริการหองคอมพิวเตอร        นอกเวลา

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระ

5
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน

ศึกษา

95.00

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

83.56

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ

2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ป.6, ม.3, ม.6

3. งานสอนซอมเสริม

4. งานการวัดและประเมินผล

5. เอกสาร/หลักฐานผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผล

6. การหาประสิทฺธิภาพของเครื่องมือ/               แบบ

ทดสอบ

7. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

6
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

98.27

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพ

2. กิจกรรมแนะแนว

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

4. กิจกรรมชมรม

5. กิจกรรม Financial Literacy

6. ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ

  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน     1. แบบประเมินลักษณะกุลสตรีวัฒนา
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1 การมลีักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana

Character) และคานิยมท่ีดีตามที่สถาน

ศึกษากําหนด

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

99.90 2. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร

3. การประกวดมารยาทไทย

4. กิจกรรมHome room

5. การเรียนพระคัมภีร

6. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.กิจกรรมประจําป เชน กิจกรรมกตัญูตอผูมีพระคุณ

8. กิจกรรม Financial Literacy

9. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน

10. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

11. ตารางปฏิบัติกิจกรรมผูนํายามเชาของ สภานักเรียน

ประถมศึกษา

12. กิจกรรมคายภาวะผูนํา ม.4

13.งานเสริมสรางระเบียบวินัย

17. งานบมเพาะและเสริมสรางทักษะชีวิต

2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

97.82

1. แผนการจัดการเรียนรูทองถิ่น

2. กิจกรรมวันภาษาไทย

3. การแสดงดนตรี นาฏศิลป

4. กิจกรรมประจําป เชน กิจกรรมกตัญูตอผูมีพระคุณ วัน

ไหวครู  วันแม วันพอ วันคริสตมาส

3
การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

100

1. โครงการพัฒนาการดูแลนักเรียนประจํา

2. งานบมเพาะและเสริมสรางทักษะชีวิต

3. งานเสริมสรางระเบียบวินัย

4. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

5. กิจกรรมแนะแนว

6. กิจกรรมกีฬาสี

7. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

8.โครงการพัฒนาทักษะคณะนักรองประสานเสียง

9. โครงการเสริมสรางประสบการณ

คณะนักรองประสานเสียง

4 สุขภาวะทางรางกาย อารมณ จิตใจ และจิต

สังคม

100

รักษาสภาพ

 (≥ 90.00)

99.80 1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

2. แบบบันทึกนํ้าหนัก สวนสูง
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3. แบบบันทึกการแกปญหานักเรียนที่สุขภาวะทางรางกายไม

เปนไปตามเกณฑ

4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล

5. โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพดานดนตรี

6. โครงการแขงขันขับรองประสานเสียงระดับมัธยมศึกษา ณ

ประเทศอิตาลี

7. งานกีฬาวายน้ํา

8. โครงการสรางเสริมสุขภาพ

9. งานอภิบาล

10.ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

11. กิจกรรมแนะแนว

       

12. ผลการทดสอบความถนัดทางการเรียน

13. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

14. สถิติการเจ็บปวย /การใชบริการหองพยาบาล

15. งานโภชนาการ

16. งานอนามัย

5
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
98.00 98.51

1. แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง

4. กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ที่ ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย

ป 2563

ระดับคุณภาพ

ที่ได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   ตาม

ระดับคุณภาพ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่

สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ   5 1. แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ปการศึกษา 2563-2565

2. แผนปฏิบัติการประจําป 2563

3. งานหลักสูตรโรงเรียนวิทยาลัยพุทธศักราช 2553 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

(ฉบับปรับปรุง 2563)

4. แบบตรวจสอบรายการองคประกอบของหลักสูตรโดยผู

เชี่ยวชาญ
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5. แบบประเมินการใชหลักสูตร โดย ครู นักเรียน ผู

ปกครอง ผูบริหาร

2
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  5

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2563

2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

3. งานระบบสํานักงานธุรการ เพื่อสนับสนุน  การบริหาร

โรงเรียน

4. งานประมวลผลการเรียนรู

5. งานหลักฐานทางการศึกษา

6. งานบัตรประจําตัวนักเรียน

7. งานทะเบียนประวัตินักเรียน

8. งานคัดเลือกนักเรียนใหม

9. งานคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพิเศษ

10. กิจกรรมผูปกครองอาสา

11. งานเสริมขวัญกําลังใจ

12. งานยานพาหนะ

3

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  5

1.หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร EP

2.งานนิเทศการสอน

3. แบบสังเกตการณสอนแบบ  Lesson Study

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

5. กิจกรรมแสริมหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู

4

พัฒนาครูและบุคลากรดวย การสราง

เสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและ

ใหมีความเช่ียวชาญ

ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  5

1.งานพัฒนาบุคลาการ

2.งานพัฒนาครูศาสนกิจ

3.รายงานการประชุมกลุมสาระ

การเรียนรู และแผนก PLC

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ

ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  5 1.งานสรางบรรยากาศและการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2.แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน

หองเรียน

3. งานพัฒนาบุคลากร

4. ภาพการจัดปายนิเทศ

5. สภาพแวดลอมของหองเรียนที่มีความพรอม กระดาน

ไวทบอรด  

เครื่องฉาย คอมพิวเตอร ตูเก็บหนังสือ

6. การจัดแสดงผลงานนักเรียน

7. งานปรับปรุงสนามเด็กเลน

8. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ/เครื่องดนตรี

9. งานจัดซื้อจัดจางและพัสดุ
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10. งานภูมิทัศน

11. งานพัฒนาอาคารสถานที่

12. งานจราจรและรักษาความปลอดภัย

14. โครงการวัฒนา...สรางโลกสีเขียว

6

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ   5

1. การพัฒนาเว็บไซตโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2. ระบบSDMA โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู และการ

บันทึกหลังแผน3. ระบบ SDMA ในการสราง Assessment

และ Quiz

4. ระบบ SDMA ในการสรางและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยี

5. งานจัดซื้อซอฟแวรลิขสิทธิ์

6. งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต

7. งานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

7
มีการบริหารจัดการเพื่อใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  5

1. แบบบันทึก PLC

2. ภาพการอบรม PLC

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

4. แบบบันทึก Pre Action Review

5. เอกสารกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน

6. แบบบันทึก After Action Review

8 มีการบริหารความเส่ียง ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ   5

1. งานวิจัยการบริหารความเสี่ยง เรื่อง “วิเคราะหปจจัย

ความเสี่ยง

การลดลงของจํานวนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”

2. คูมือการบริหารความเสี่ยง

3. รายงานการประชุมกรรมการบริหารภายในและ

กรรมการบริหารโรงเรียน

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ท่ี ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย

ป 2562

ระดับคุณภาพ

ท่ีได

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง     ตามระดับ

คุณภาพ

1

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต

ใชในชีวิตได

94.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

98.20

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

1. แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด CCT

Thinking School Model

2. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ Active

Learning

3. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน

4. สมุดบันทึกการใชหองปฏิบัติการ

5. สมุดบันทึกการอาน

2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

92.00

ระดับดีเลิศ

 

96.40

1.งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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ขึ้นไป ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

2. แบบประเมินการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

รู

3. การประกวดสื่อ

5. สถิติการใชหองสมุด

6. สถิติการยืม-คืนหนังสือ

7. กิจกรรมอาเซียน

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  เชิงบวก

95.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

99.10

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

1. กิจกรรมชมรม

2. การจัดหองเรียน

3. การจัดหนาที่เวรประจําวัน

4. กฎระเบียบของหองเรียน

5. กิจกรรมHome room

6. แบบประเมินลักษณะกุลสตรีวัฒนาของครู

7. คูมือครู คูมือนักเรียน

4
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

99.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

99.10

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

1. แบบทดสอบ

2. เกณฑการตรวจผลงาน/ชิ้นงาน

3. การสอนซอมเสริม

4. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย

5. การหาคา IOC ของแบบทดสอบ

6. การจัดทําตารางจําแนกพฤติกรรมการเรียนรู ของแบบ

ทดสอบ

7. รูปแบบขอสอบ และจํานวนขอสอบในแตละรายวิชา

(Test Blueprint)

5

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู

96.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

100

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

1. การนิเทศการสอน

2. การตรวจแผนการจัดการเรียนรูและบันทึกหลังแผน

3. การนําเสนอหัวขอโครงงาน

4. การนําเสนอผลงาน ชิ้นงาน

5. รายงานการประชุมวิชาการ

6

จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูและศักยภาพ

ผูเรียน

77.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

100

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย

2. เคาโครงวิจัยในชั้นเรียน

3. เลมงานวิจัยในชั้นเรียน

4. รายชื่องานวิจัย

5. งานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา

7
มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา(Wattana

Character)

94.00

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

96.20

ระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

1. แบบประเมินลักษณะกุลสตรีวัฒนา

2. คูมือการปฏิบัติลักษณะกุลสตรีวัฒนา

3. โครงการตนแบบมะขามหวาน
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานท่ี  1  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

     - โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

     - โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

     - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2.  แผนปฏิบัติงานที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

     - โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

     - โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

3.  แผนปฏิบัติงานที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

      - โครงการ “ตนแบบมะขามหวาน”    

      - โครงการการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูยุคดิจิทัล

            

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมสรางสรรคนักประดิษฐดิจิทัล (depa Young Maker Space development )

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ระบบการบริหารจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดดวยรูปแบบ CCT Thinking School Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การขับรองประสานเสียง

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
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และครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

(........นางสุภลักษณ ไชยสถาน........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1110100670

ที่อยู (Address) : 67 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : สุขุมวิท 19 ถนน (Street) : สุขุมวิท

ตําบล/แขวง (Sub-district) : คลองเตยเหนือ เขต/อําเภอ (District) : วัฒนา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10110

โทรศัพท (Tel.) : 02-25479915 โทรสาร (Fax.) : 02-2547997

อีเมล (E-mail) : wwa@wattana.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.wattana.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

คุณธรรม นํา วิชาการ

วิสัยทัศน

สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปนผูนําในศตวรรษใหม

พันธกิจ

1. ดานคุณภาพผูเรียน

    1.1 มุงพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม มีความเปนผูนํา และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

    1.2 มุงพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

    2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ

    2.2 บริหารจัดการความเสี่ยงจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนมลดลง

3. ดานคุณภาพครูและบุลากรตามวิถีวัฒนา

    3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม มีภาวะผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

เปาหมาย

1. นักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานของคริสตจริยธรรม และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

2. นักเรียนมีความเปนผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดวยระบบคุณภาพ

5. โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น

6. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

7. ครูและบุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

8. ครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูในศตวรรษใหม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมทักษะ   การเรียนรูในศตวรรษใหม

2. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผูนําเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษใหม

เอกลักษณ

โรงเรียนแหงความรักและการให (School of Love and Card)

อัตลักษณ

กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 11 74 - - 85

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 3 69 - - 72

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 1 117 - - 118

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 15 260 - - 275

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 - 38 - - 38

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 58 - - 58

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 51 - - 51

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 - 41 - - 41

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 44 - - 44

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 - 174 - - 174

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 25 หองเรียน EP - - 406 - - 406

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 - 197 - - 197

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 - 159 - - 159

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียนปกติ 6 - 167 - - 167
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - - 523 - - 523

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 - 143 - - 143

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 - 148 - - 148

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 - 175 - - 175

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP - - 466 - - 466

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 70 หองเรียน EP - 15 1,655 - - 1,670
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย จตุพล บงกชมาศ

ตําแหนง : ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง พัชราภรณ ดวงช่ืน

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาง สุภลัษณ ไชยสถาน

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง อรุณศรี อัครปญญาธร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง เกตุอัมพร มียิ่ง

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ดรุณี พรายแสงเพ็ชร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย กัมปนาท ธรรมผาติ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ดารญา ตันตินีรนาท

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง รัชดาวรรณ กระสินธุ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ปรัชญา พุดดี

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 22 - 2 - 24

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 42 - 18 - 60

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 32 - 18 1 51

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 96 - 38 1 135

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูสนับสนุนการสอน 2 44 0 32 - 78

- บุคลากรทางการศึกษา - 21 0 1 - 22

- เจาหนาที่อัตราจาง 7 3 0 - - 10

- ครูตางชาติระดับปฐมวัย - 5 0 1 - 6

- ครูตางชาติระดับประถมศึกษา - 21 0 3 - 24

- ครูตางชาติระดับมัธยมศึกษา - 10 0 - 1 11

บุคลากรอื่นๆ - - - - - -

รวม 9 104 0 37 1 151

รวมทั้งส้ิน 9 200 0 75 2 286

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 275 24 12:1 23:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 25 406 60 7:1 17:1

ระดับมัธยมศึกษา 33 989 51 20:1 30:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 23 1 0 0 0 0 24

ภาษาไทย - - 10 1 6 0 17

คณิตศาสตร - - 7 1 10 0 18

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 9 0 9 0 18

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 6 0 8 0 14

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 7 0 4 0 11

ศิลปะ - - 8 0 9 0 17

การงานอาชีพ - - 3 0 2 0 5

ภาษาตางประเทศ - - 8 0 3 0 11

รวม 23 1 58 2 51 0 135

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - - -

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน 76 49 125

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 70 51 121

กิจกรรมแนะแนว 5 3 8

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 71 51 122

รวม 222 154 376
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน 1 118 7 -

รวม 1 118 7

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

0 0 0 0 0

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

กระทรวงศึกษาธิการ 2 2561
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 1. โครงการประกาศและอภิบาลนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน 3 ระดับ ไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรมตางๆ

ผลสําเร็จ

80.50 : นักเรียน 3 ระดับ ไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรมตางๆ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรี ตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนมีความเปนผูนํา รวมมือรวมพลัง เปนทีม และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดีเลิศ ขึ้นไป

ผลสําเร็จ

86.20 : นักเรียนมีความเปนผูนํา รวมมือรวมพลัง เปนทีม และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดีเลิศ ขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 3. โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียน สูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

86.16 : นักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษา ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

โครงการ

1. 4. โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.11 : นักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. 5. โครงการอาคารตนแบบ

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภค และการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศข้ึนไป

ผลสําเร็จ

86.00 : โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภค และการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศข้ึนไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 6. โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย

60.00 : งานแตละฝายที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคุณภาพระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.46 : งานแตละฝายที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคุณภาพระดับดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. 7. โครงการพัฒนาคุณภาพงานสื่อสารองคกร

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

83.35 : นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

5. 8. โครงการ "เพาะตนกลา"

คาเปาหมาย

8.00 : อัตราการลาออกของนักเรียนระหวางปลดลง รอยละ 8

ผลสําเร็จ

8.00 : อตราการลาออกระหวางปลดลง รอยละ 8

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม บนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผูนํา เปนกุลสตรีตามวิถีวัฒนา และสงเสิรมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการ

เรียนรู ในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 9. โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

80.00 : ครูและบุคลากร ไดรับการอภิบาลเยี่ยมเยียนในชวงเจ็บปวย

ผลสําเร็จ

81.00 : ครูและบุคลากร ไดรับการอภิบาลเยี่ยมเยียนในชวงเจ็บปวย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. 10. โครงการ “ตนแบบมะขามหวาน”

คาเปาหมาย

92.00 : ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

92.32 : ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. 11. โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัด การเรียนรูของครู ยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

80.00 : ครูผูสอน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

88.16 : ครูผูสอน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. 12. โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรม สูสากลโดยใชพระคัมภีร เปนฐาน

คาเปาหมาย

5.00 : หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

ผลสําเร็จ

5.00 : หลักสูตรคริสตจริยธรรม สูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 1. โครงการประกาศและอภิบาลนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน 3 ระดับ ไดรับพระกิตติคุณ ผานกิจกรรม

ผลสําเร็จ

80.50 : นักเรียน 3 ระดับ ไดรับพระกิตติคุณ ผานกิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนมีความเปนผูนํา รวมมือรวมพลัง เปนทีม และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดีเลิศ ขึ้นไป

ผลสําเร็จ

86.20 : นักเรียนมีความเปนผูนํา รวมมือรวมพลัง เปนทีม และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดีเลิศ ขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียน สูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

86.16 : นักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุม

มองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

2.00 : โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

ผลสําเร็จ

2.84 : โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษา ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

โครงการ

1. 5. โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.11 : นักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 6. โครงการอาคารตนแบบ

คาเปาหมาย
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80.00 : โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศข้ึนไป

ผลสําเร็จ

86.00 : โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศข้ึนไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 7. โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป

คาเปาหมาย

60.00 : งานแตละฝายที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคุณภาพระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.46 : งานแตละฝายที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคุณภาพระดับดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

4. 8. โครงการพัฒนาคุณภาพงานสื่อสารองคกร

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

83.35 : นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. 9. โครงการ "เพาะตนกลา"

คาเปาหมาย

8.00 : อัตราการลาออกของนักเรียนระหวางปลดลง รอยละ 8

ผลสําเร็จ

8.00 : อัตราการลาออกของนักเรียนระหวางปลดลง รอยละ 8

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผูนํา เปนกุลสตรีตามวิถีวัฒนา และสงเสริมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 10. โครงการประกาศและอภิบาลครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

80.00 : ครูและบุคลากร ไดรับการอภิบาล เยี่ยมเยียนในชวงเจ็บปวย

ผลสําเร็จ

81.00 : ครูและบุคลากร ไดรับการอภิบาล เยี่ยมเยียนในชวงเจ็บปวย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 11. โครงการ "ตนแบบมะขามหวาน"

คาเปาหมาย

92.00 : ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

92.32 : ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

3. 12. โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัด การเรียนรูของครู ยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

85.00 : ครูผูสอน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

ผลสําเร็จ

88.16 : ครูผูสอน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 13. โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน

คาเปาหมาย

5.00 : หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

ผลสําเร็จ

5.00 : หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 275 275 100.00 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 275 275 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 275 275 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 275 274 99.64 1 0.36 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 174

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 29.99 65.53 53.64 - -53.64 - -

วิทยาศาสตร - 38.78 52.35 52.21 - -52.21 - -

ภาษาไทย - 56.20 75.76 67.19 - -67.19 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 43.55 79.19 78.46 - -78.46 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จํานวนเเด็กทั้งหมด 166

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 167

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 25.46 59.30 53.42 - -53.42 - -

วิทยาศาสตร - 29.89 46.40 38.45 - -38.45 - -

ภาษาไทย - 54.29 74.40 73.20 - -73.20 - -
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
- 34.38 57.30 63.64 - -63.64 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จํานวนเด็กท้ังหมด 139 คน

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 175

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 26.04 54.09 40.56 - -40.56 - -

วิทยาศาสตร - 32.68 36.29 38.77 - -38.77 - -

ภาษาไทย - 44.36 62.51 53.96 - -53.96 - -

ภาษาอังกฤษ - 29.94 61.86 55.17 - -55.17 - -

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

- 35.93 41.14 41.24 - -41.24 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จํานวนเด็กท้ังหมด 172 คน
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 143 126 88.11 189 155 82.01 159 158 99.37 180 80 44.44 186 87 46.77 174 103 59.20

คณิตศาสตร 143 99 69.23 189 101 53.44 159 105 66.04 180 79 43.89 186 64 34.41 174 106 60.92

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
143 105 73.43 189 129 68.25 159 95 59.75 180 120 66.67 186 170 91.40 174 159 91.38

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

143 140 97.90 189 173 91.53 159 134 84.28 180 158 87.78 186 160 86.02 174 171 98.28

ประวัติศาสตร 143 141 98.60 189 172 91.01 159 120 75.47 180 137 76.11 186 144 77.42 174 168 96.55

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
143 105 73.43 189 131 69.31 159 104 65.41 180 139 77.22 186 142 76.34 174 174 100.00

ศิลปะ 143 143 100.00 189 189 100.00 159 159 100.00 180 180 100.00 186 186 100.00 174 174 100.00

การงานอาชีพ 143 143 100.00 189 189 100.00 159 159 100.00 180 179 99.44 186 178 95.70 174 174 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
143 105 73.43 189 119 62.96 159 95 59.75 180 119 66.11 186 123 66.13 174 133 76.44

Mathematics

(EP)
143 38 26.57 189 58 30.69 159 47 29.56 180 33 18.33 186 17 9.14 174 - -

Science And

Technology

(EP)

143 38 26.57 189 54 28.57 159 50 31.45 180 33 18.33 186 37 19.89 174 - -

Health and

Physical

Education

(EP)

143 38 26.57 189 58 30.69 159 52 32.70 180 27 15.00 186 39 20.97 174 - -

English (EP) 143 37 25.87 189 58 30.69 159 42 26.42 180 26 14.44 186 29 15.59 174 - -

ภาษาจีน 143 143 100.00 189 168 88.89 159 130 81.76 180 32 17.78 186 35 18.82 174 - -

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม
143 105 73.43 189 131 69.31 159 94 59.12 180 44 24.44 186 41 22.04 174 56 32.18

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม (EP)
143 38 26.57 189 58 30.69 159 52 32.70 180 34 18.89 186 37 19.89 174 - -

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม (IEC)
143 - - 189 - - 159 - - 180 52 28.89 186 60 32.26 174 55 31.61
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 204 154 75.49 160 107 66.88 168 168 100.00

คณิตศาสตร 200 72 36.00 160 85 53.13 139 72 51.80

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 407 342 84.03 320 285 89.06 335 300 89.55

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
204 204 100.00 160 110 68.75 168 146 86.90

ประวัติศาสตร 204 86 42.16 160 155 96.88 168 168 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 408 312 76.47 320 320 100.00 336 324 96.43

ศิลปะ 204 155 75.98 160 155 96.88 168 167 99.40

การงานอาชีพ 204 176 86.27 160 160 100.00 168 160 95.24

ภาษาตางประเทศ 188 106 56.38 160 135 84.38 167 134 80.24

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 169 81 47.93 123 60 48.78 123 60 48.78

คณิตศาสตรเพิ่มเติม (สสวท.) 34 34 100.00 18 16 88.89 28 16 57.14

คณิตศาสตรเพิ่มพูน

ประสบการณ
34 22 64.71 - - - - - -

หนาที่พลเมือง 204 204 100.00 160 160 100.00 160 160 100.00

การโปรแกรม - - - 28 28 100.00 - - -

โครงงาน - - - 28 28 100.00 28 28 100.00

Critical Reading 164 100 60.98 132 95 71.97 132 95 71.97

ภาษาอังกฤษการเขียน

สรางสรรค
169 129 76.33 126 104 82.54 126 104 82.54

ภาษาจีน 167 110 65.87 121 88 72.73 121 88 72.73

ภาษาจีน (สสวท.) 34 33 97.06 28 28 100.00 28 28 100.00

ของเลนเชิงวิทยาศาสตร

(สสวท.)
34 34 100.00 - - - - - -

English Listening and

Speaking
34 18 52.94 - - - - - -

IPST-Micro Box - - - 28 28 100.00 28 28 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

Speech & Writing - - - 28 26 92.86 28 26 92.86

กระบวนทัศนการเขียนและนํา

เสนอเชิงวิชาการ
- - - 28 28 100.00 28 28 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 197 144 73.10 159 127 79.87 167 127 76.05

คณิตศาสตร 197 112 56.85 159 111 69.81 167 102 61.08

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 382 289 75.65 318 270 84.91 334 238 71.26

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
197 165 83.76 158 153 96.84 167 129 77.25

ประวัติศาสตร 197 134 68.02 158 141 89.24 167 155 92.81

สุขศึกษาและพลศึกษา 394 282 71.57 318 312 98.11 334 269 80.54

ศิลปะ 197 103 52.28 159 134 84.28 167 128 76.65

การงานอาชีพ 197 120 60.91 159 159 100.00 167 151 90.42

ภาษาตางประเทศ 173 112 64.74 159 149 93.71 167 126 75.45

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 155 50 32.26 131 89 67.94 140 90 64.29

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

(สสวท.)
34 34 100.00 28 28 100.00 27 26 96.30

คณิตศาสตรเพิ่มพูน

ประสบการณ
34 23 67.65 - - - 27 27 100.00

การใชภาษาเพ่ือการคนควา - - - 28 27 96.43 - - -

หนาที่พลเมือง 197 197 100.00 158 158 100.00 167 155 92.81

อิเล็กทรอนิกส 34 21 61.76 - - - - - -

การโปรแกรม 34 34 100.00 - - - - - -

โครงงาน - - - 28 28 100.00 - - -

ทฤษฎีความรู - - - 28 28 100.00 - - -

พลังงานทดแทนกับการใช

ประโยชน
- - - - - - 27 24 88.89

การออกแบบและ

เทคโนโลยี
- - - - - - 27 27 100.00

Critical Reading 153 59 38.56 125 103 82.40 140 119 85.00

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน

และ การเขียน
34 19 55.88 - - - - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาอังกฤษการเขียน

สรางสรรค
135 63 46.67 117 95 81.20 140 117 83.57

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทย-

คณิต
- - - 28 24 85.71 - - -

ภาษาจีน 161 106 65.84 109 72 66.06 140 71 50.71

ภาษาจีน (สสวท.) 34 32 94.12 28 27 96.43 27 26 96.30
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 147 103 70.07 155 106 68.39 174 164 94.25

คณิตศาสตร 136 65 47.79 141 43 30.50 175 92 52.57

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
300 296 98.67 310 290 93.55 350 322 92.00

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
150 102 68.00 149 72 48.32 175 172 98.29

ประวัติศาสตร 150 130 86.67 155 152 98.06 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 150 149 99.33 155 142 91.61 174 174 100.00

ศิลปะ 150 150 100.00 154 131 85.06 173 173 100.00

การงานอาชีพ - - - 155 155 100.00 - - -

ภาษาตางประเทศ 149 90 60.40 155 76 49.03 175 152 86.86

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 78 66 84.62 82 14 17.07 89 52 58.43

ฟสิกส 50 49 98.00 50 43 86.00 68 38 55.88

ภาษาฝรั่งเศส 7 6 85.71 9 7 77.78 11 10 90.91

เคมี 50 48 96.00 50 45 90.00 68 30 44.12

กฎหมาย 6 4 66.67 8 6 75.00 6 6 100.00

โลกในยุคปจจุบัน 6 4 66.67 8 8 100.00 6 6 100.00

ชีววิทยา 50 37 74.00 50 30 60.00 68 45 66.18

รัฐศาสตร 6 4 66.67 8 6 75.00 6 6 100.00

โลกดาราศาสตร และ

อวกาศ
50 50 100.00 50 44 88.00 68 68 100.00

วาดเสนเบื้องตน 8 3 37.50 - - - - - -

การเขียนโปรแกรม 30 30 100.00 22 22 100.00 - - -

ออกแบบ 6 5 83.33 - - - - - -

เขียนแบบเบ้ืองตน 7 7 100.00 - - - - - -

นาฏลีลา 14 14 100.00 - - - - - -

ศิลปไทยสรางสรรค 8 5 62.50 9 9 100.00 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

สืบสานเอกลักษณไทย 16 16 100.00 13 13 100.00 - - -

Research Studies 18 17 94.44 21 21 100.00 32 32 100.00

Academic English 18 14 77.78 21 21 100.00 32 32 100.00

Writing 18 16 88.89 21 20 95.24 32 26 81.25

ภาษาจีน 45 36 80.00 27 18 66.67 29 15 51.72

English for

Performancing Art
18 18 100.00 27 27 100.00 14 14 100.00

Listening & Speaking 81 58 71.60 83 74 89.16 74 40 54.05

Independent

Reading
82 62 75.61 84 78 92.86 75 63 84.00

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 132 126 95.45 131 71 54.20 140 123 87.86

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริม

ทักษะ
21 21 100.00 - - - - - -

ภาษาญ่ีปุน 6 4 66.67 12 9 75.00 21 10 47.62

พินิจวรรณคดี 100 64 64.00 - - - - - -

หนาที่พลเมือง 150 150 100.00 155 152 98.06 - - -

วรรณกรรมปจจุบัน - - - 105 89 84.76 - - -

เซลล - - - 12 9 75.00 - - -

จิตรกรรมสรางสรรค - - - 17 17 100.00 - - -

องคประกอบศิลป

สรางสรรค
- - - 17 14 82.35 - - -

ดนตรีสรางสรรค - - - 18 18 100.00 - - -

หลักภาษาไทย - - - - - - 105 81 77.14

จิตกรรมรวมสมัย - - - - - - 18 9 50.00

โครงงานคอมพิวเตอร - - - - - - 17 17 100.00

ประวัติศาสตรสากล - - - - - - 19 19 100.00

ประวัติศาสตรศิลป - - - - - - 18 10 55.56

แบดมินตัน - - - - - - 17 14 82.35

ออกแบบสถาปตกรรม - - - - - - 7 7 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

นาฏยลักษณ - - - - - - 8 8 100.00

งานประดิษฐเพื่ออาชีพ - - - - - - 10 10 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 143 133 93.01 148 125 84.46 174 97 55.75

คณิตศาสตร 143 81 56.64 148 86 58.11 175 133 76.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
286 266 93.01 147 120 81.63 175 152 86.86

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
286 276 96.50 148 122 82.43 175 168 96.00

ประวัติศาสตร 143 137 95.80 148 140 94.59 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 143 139 97.20 148 148 100.00 175 175 100.00

ศิลปะ 143 132 92.31 147 120 81.63 175 175 100.00

การงานอาชีพ - - - 147 131 89.12 174 163 93.68

ภาษาตางประเทศ 143 113 79.02 147 112 76.19 174 154 88.51

การพูดและการเขียนเชิง

สรางสรรค
94 82 87.23 98 88 89.80 - - -

ภาษากับวัฒนธรรม - - - - - - 106 106 100.00

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 76 73 96.05 82 18 21.95 90 70 77.78

ฟสิกส 49 44 89.80 50 40 80.00 68 60 88.24

เคมี 49 49 100.00 50 40 80.00 68 59 86.76

ชีวิทยา 49 48 97.96 50 47 94.00 68 58 85.29

สารสังเคราะห - - - 2 2 100.00 - - -

กฎหมาย 6 6 100.00 8 7 87.50 6 6 100.00

รัฐศาสตร 6 6 100.00 8 8 100.00 6 6 100.00

โลกในยุคปจจุบัน 6 6 100.00 8 7 87.50 6 6 100.00

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ
49 43 87.76 50 48 96.00 68 64 94.12

ประวัติศาสตรศิลป - - - - - - 18 12 66.67

ประวัติศาสตรสากล - - - - - - 20 20 100.00

ออกแบบ 3 3 100.00 - - - 5 4 80.00

การเขียนโปรแกรม 29 29 100.00 22 22 100.00 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

วาดเสนเบื้อตน 7 5 71.43 - - - - - -

เขียนแบบเบ้ืองตน 6 6 100.00 - - - - - -

หนาที่พลเมือง 143 140 97.90 148 - - - - -

ศิลปไทยสรางสรรค 7 6 85.71 17 14 82.35 - - -

องคประกอบศิลป

สรางสรรค
- - - 17 14 82.35 - - -

จิตกรรมสรางสรรค - - - 17 14 82.35 - - -

จิตกรรมรวมสมัย - - - - - - 18 5 27.78

สีน้ํา - - - 8 8 100.00 - - -

นาฏลีลา/นาฏยลักษณ 11 14 127.27 - - - 21 20 95.24

ดนตรีสรางสรรค - - - 22 22 100.00 - - -

เคร่ืองสายผสม - - - 8 8 100.00 - - -

สืบสานเอกลักษณไทย 23 23 100.00 13 11 84.62 - - -

Writing 16 15 93.75 18 18 100.00 32 31 96.88

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 127 121 95.28 125 58 46.40 143 107 74.83

Independent

Reading
78 63 80.77 79 71 89.87 75 50 66.67

Listening & Speaking 78 50 64.10 79 56 70.89 74 22 29.73

Academic English 16 16 100.00 18 18 100.00 32 32 100.00

Research Studies 16 15 93.75 18 18 100.00 32 32 100.00

ภาษาฝรั่งเศส 7 6 85.71 8 7 87.50 10 10 100.00

ภาษาญ่ีปุน 6 3 50.00 8 6 75.00 21 17 80.95

ภาษาจีน 40 38 95.00 8 6 75.00 29 28 96.55

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริม

ทักษะ
26 26 100.00 - - - - - -

English for

Proficiency Test
- - - 25 25 100.00 - - -

English for pre-

university
- - - - - - 16 16 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 159

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดทําการสอบ เนื่องจากสถานการณ COVID-19

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 143

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 142 71.86 - - - - - -

อานออกเสียง - 74.14 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดทําการสอบ เนื่องจากสถานการณ COVID-19
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 174

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดทําการสอบ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 167

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
167.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
167.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
167.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
167.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
167.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
167.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 167.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 167.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดทําการสอบ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 175

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดทําการสอบ
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 143 - - - - - - - - -

ป.2 189 - - - - - - - - -

ป.3 159 - - - - - - - - -

ป.4 180 - - - - - - - - -

ป.5 186 - - - - - - - - -

ป.6 174 172 - 19 116 37 - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 197 - - - - - - - - -

ม.2 159 - - - - - - - - -

ม.3 167 - - - - - - - - -

ม.4 143 - - - - - - - - -

ม.5 148 - - - - - - - - -

ม.6 175 150 - 8 11 38 92 2 - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project

Approach)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การบริหารจัดการแบบองคกรแหงการ

เรียนรู
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรค

และเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป (High

Scope)

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

นวัตกรรมสรางสรรคนักประดิษฐดิจิทัล

(depa Young Maker Space

development )

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระบบการบริหารจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะ

การคิดดวยรูปแบบ CCT Thinking

School Model

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

Page 58 of 105



6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

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

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 275

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 100.00 273 99.27
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 265

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 275

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 275

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 275

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 100.00 275 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 275

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 275

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 275

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 275

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 275

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 275

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 275

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 275

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 275

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 100.00 275 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 275
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 275

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 275

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 275

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 275

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก

การใชความรุนแรง
√ - 275

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 100.00 275 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 275

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 275

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 275

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 274

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 275

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 275

สรุปผลการประเมิน 99.82
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

        โรงเรียนมีจุดเนนในการพัฒนาเด็ก “ฉลาดใชเทคโนโลยี ภาษาดี ดนตรีเดน เนนทักษะชีวิต” และอัตลักษณของเด็ก คือ กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  เพื่อ

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก   ดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญา  อยางสมดุล ดังน้ี 

        โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายเพื่อใหเด็กมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยางชัดเจน มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเปนประจําทุกเดือน มีการ

ตรวจสุขภาพประจําป  ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ และตรวจรางกายโดยคุณครูประจําช้ันทุกสัปดาห   โรงเรียนจัดอาหารใหมีคุณภาพดานโภชนาการและดําเนินการควบคุม

คุณภาพอาหารใหถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการสูงสุด สงเสริมใหเด็กไดออกกําลังกายทุกวันผานกิจกรรมกายบริหารยามเชา รวมถึงการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

ออกกําลังกายในหองเรียนในวันที่คาฝุน PM 2.5 มีปริมาณมากเกินมาตรฐาน  กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมการละเลนเด็กไทย 

กิจกรรมนํ้า-ทราย การปนจักรยานท้ังแบบ 2 ลอและ 4 ลอเปนตน เด็กที่ไมผานเกณฑนํ้าหนัก สวนสูง ครูพยาบาลบันทึกนํ้าหนักสวนสูงใสสมุดบันทึกสุขภาพรายบุคคลและ
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แจงผูปกครองทราบเพ่ือใหเด็กเขารวมจัดกิจกรรม Fit & Fun  ปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดื่มนมพรองมันเนยและใหครูประจําชั้นดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน 

ลดการเติมขนมหวาน มีการจัดอบรมใหความรูกับผูปกครองในการดูแลเด็กจากผูเชี่ยวชาญ  และตรวจคัดกรองสุขภาพของเด็กกอนเขาชั้นเรียน  ปลูกฝงใหเด็กรูจักดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดี เด็กๆ สามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเพื่อสุขอนามัยที่ดีไดในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) เชน การวัดอุณหภูมิ  การใสหนากากอนามัย/face shield  การลางมือดวยเจลแอลกอฮอล การกดสบูลางมือตามจุดบริการตางๆที่โรงเรียน

จัดไวให การนําผาเช็ดมือสวนตัวมาโรงเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสิ่งของรวมกับเพื่อน ลางมือดวยตนเองหลังทํากิจกรรมตางๆ กอนและหลังรับประทานอาหาร หลังออกกําลัง

กาย หลังจากใชหองนํ้า  โดยไมตองยํ้าเตือน  ทุกหองเรียนมีการสรางขอตกลงในช้ันเรียน และเด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไดตามชวงวัย เชน การปดไฟเมื่อออก

จากหองเรียน  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได เชน   มีการสอนและสาธิต ฝกปฏิบัติการดูแลปองกันตัวเองเมื่อติดอยูในรถ  มีการประกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก จัดปาย

นิเทศใหความรูวิธีการดูแลเด็กๆในชวงไวรัสโควิด-19 จัดปายนิเทศเก่ียวกับโรคในหนาฝนใหผูปกครองควรเฝาระวังโรคไวรัส RSV  โรงเรียนมีโครงการตรวจสุขภาพประจําป

ใหกับเด็กโดยโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง มีการใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนโดยพยาบาลวิชาชีพ  การใหความรูแก ครู  ผูปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กอยาง

สมํ่าเสมอ  เชน เชิญวิทยากร จากโรงพยาบาลสมิติเวชมาใหความรูผูปกครองหัวขอ ดูแลลูกนอยอยางใสใจใหสุขภาพดี

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. เด็กรอยละ 99.27  (เปาหมายรอยละ 100) มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม ตามเปาหมายที่กําหนด

2. เด็กรอยละ 96.36  มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด

3. ผูปกครอง รอยละ85 (เปาหมายรอยละ 84) มีความพึงพอใจดานการใหบริการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพของเด็กอยางใกลชิด จากงาน

อนามัย

          โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ  เด็กทุกคนมาโรงเรียนและทํากิจกรรมอยางมีความสุข หนาตายิ้มแยมแจมใส  โดยทาง

โรงเรียนจัดกิจกรรม ประจําวัน 6 กิจกรรมหลักใหเหมาะสมกับวัย และจัดใหเด็กไดเขารวมการแสดงตางๆ ในวันสําคัญและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เพื่อสง

เสริมใหเด็กมีสวนรวมในการแขงขัน นําเสนอผลงานตนเอง ฝกใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผูอื่น เชน กิจกรรมการนํา

เสนอผลงานโครงงาน  กิจกรรมจิตรกรนอย ลีลาประกอบเพลง นาฏศิลป Brain and Joy, English for Fun กิจกรรมคายศิลปะสูนานาชาติ   กิจกรรมวันพอ กิจกรรมคริส

ตมาส  กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหวครูมีการสงเสริมพัฒนาทางดานจิตใจโดยผานกระบวนการเรียนการ

สอน                                           คริสตจริยธรรม ดวยกิจกรรมรองเพลงสรรเสริญพระเจาโดยมีบทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ฟงเรื่องเลาจากพระคัมภีร มีการ

ตอบคําถามโดยเด็กเลาจากประสบการณตรง มีการนมัสการพระเจา อานขอพระธรรมประจําสัปดาห เพื่อใหเด็กไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคริสตศาสนา 

และกิจกรรมวันสําคัญเพ่ือใหเด็กไดเห็นความสําคัญ มีการประเมินพฤติกรรมเด็กจากการบันทึกการทําความดี บันทึกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ บันทึกตุกตาเด็กดี แบบ

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ เปนตน มีบางกิจกรรมไมไดจัดเนื่องจากสถานการณ COVID-19 ไดแก กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวังหลังวัฒนาแฟร

กิจกรรม คริสตมาส 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. เด็กรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ

    ไดเหมาะสมตามวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม  ตามเปาหมายท่ีกําหนด

2. เด็กรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 75 )มีศักยภาพดานศิลปะและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและได

    สงผลงานเขารวมการประกวดในตางประเทศ จํานวน 47 คน ไดเขารวมการประกวดในระดับนานาชาติและ

    ระดับประเทศ  จากงานคายศิลปะสูนานาชาติ 

3. เด็กรอยละ 75 (เปาหมายรอยละ 75) ไดเขารวมกิจรรมเพื่อแสดงศักยภาพดานตางๆของโรงเรียน จากกิจกรรม

    เสริมหลักสูตร 

 

        โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม  สงเสริมปลูกฝงใหเด็กมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา  7 อุปนิสัยไดแก  ความรักและการให ฝกใหเด็ก

รูจักชวยเหลือและแบงปนผูอื่น  ความซ่ือสัตย? ฝกใหเด็กพูดความจริง ไมเอาของผูอื่นมาเปนของตน  มีตะกราของหายไดคืนประจําแตละหองเรียน  การมีวินัย

ปกครองตนเอง รูจักการจัดเวลาของตนเองอยางเหมาะสม ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู  ฝกใหเด็กรูจักอดทนอดกลั้นทํางานใหสําเร็จไดตามวัย  การเปน

ผูนําและผูตาม ฝกใหเด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กลาพูดและกลาแสดงความคิดเห็น การตระหนักรูคุณคาแหงตนเองและผูอื่น?มีการ ยินดีรวมกันใน
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การเลนนิทานของโรงเรียนในการประกวดเลานิทาน กิจกรรมหองสมุด  ฝกใหเด็กรูจักรักตนเอง รูจักปองกันตนเองและไมใชความรุนแรง  การรูกาลเทศะ  ฝกใหเด็กมี

กิริยามารยาทท่ีงดงามตามแบบวัฒนาและวัฒนธรรมไทย การปลูกฝงลักษณะนิสัย กุลสตรีวัฒนา ผานการประกวดหนูนอยมารยาทงาม การทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ที่ได

รับมอบหมาย เชน การเก็บของเลนเมื่อเลนเสร็จ  เก็บการบานดวยตนเอง   การเรียงแกวนํ้า เก็บที่นอน จัดเก็บตะกราใสของวาง การดูแลความสะอาดของหองเรียน เชน

การลบกระดาน เก็บโตะ  อุปกรณศิลปะ  เก็บขยะ ตารางเวรประจําวันในหองเรียน โดยมีการบันทึกใสสมุดบันทึกความดี  การทําหนาที่เปนผูนําในการเชิญธง ผูนํากิจกรรม

ยามเชา เร่ืองเลายามเชา ผูนํากิจกรรมประจําป  ผูนํากายบริหารในหองเรียนและบันทึกในกิจกรรมผูนํา เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีสวนรวมใน

การดูแลรักษาส่ิงของตางๆในหองเรียนตามขอตกลงในหองเรียนและนอกหองเรียนในการวมกิจกรรม แสดงออกถึงการเปนผูนํา  ผูตามอยางเหมาะสมตามสถานการณ และ

บทบาทในหองเรียน รูจักการแบงปนและชวยเหลือเพื่อน มีมารยาทท่ีดี รูจักการไหวทักทาย กลาวขอบคุณ และขอโทษ โดยมีการประเมิน   จากการบันทึกพฤติกรรมลูก

รัก  บันทึกกิจวัตรประจําวัน บันทึกกิจกรรมผูนํา  บันทึกการเลานิทานกอนนอน เปนตน  มีบางกิจกรรมที่ตองงดจัดเนื่องจากสถานการณโควิด-19  ไดแก การเดินรณรงค

ยาเสพติด  เดินรณรงคการประหยัดนํ้า-ไฟ   การเก็บขยะนอกอาคารเรียน และมีการจัดกิจกรรม 10 นาทีมหัศจรรยยามเชา   เกี่ยวกับการเลานิทาน ความปลอดภัย หลีก

เลี่ยงสภาวะเส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด  ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย เชน  เรื่องยาเสพติดบูรณาการโดยใชเพลงในกิจกรรมเตนกายบริหาร 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. เด็กรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได  อยูในระดับยอดเยี่ยม  ตาม

เปาหมายที่กําหนด

2. เด็กรอยละ100 (เปาหมายรอยละ 80) เรียนรูและเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและสามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

จากกิจกรรมอาเซียน 

 

        โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา  มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนนการพัฒนา

ทักษะสมอง (Executive Function) ของเด็กที่สอดคลองกระบวนการทางการคิด  ความสามารถในการจัดการควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ และคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  การสงเสริมการใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากครูตางชาติ การสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรตามหลักสูตรการคิดเชิงคํานวณ (Origo) เนนให

เด็กมีทักษะการคิดการแกปญหา การแสวงหาความรู คนหาคําตอบดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดรวบยอดในการเรียน สามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆดวยตนเองได

อยางถูกตอง โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อสงเสริมทักษะในการสื่อสารของเด็ก  โดยไดพัฒนา หองเรียนปกติ

และหองเรียน PEC จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเปนภาษาอังกฤษโดยครูผูสอนชาวตางชาติดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอการเรียน

รูภาษา สามารถออกเสียง (Phonics)และสื่อสาร(Conversation) ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง รวมถึงบูรณาการภาษาอังกฤษในกิจวัตรประจําวัน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยาง

เปนธรรมชาติ และสงเสริมใหเด็กมีกระบวนการคิดและทักษะการใชภาษาที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดคิดวางแผน ลงมือทํา และนําเสนอผลงานตาม

ความคิดดวยเหตุและผล รวมถึงการต้ังคําถามและตอบคําถามของเพื่อนๆในหองเรียนผานกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป (High Scope

Approach)  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) เนนการจัดการเรียนรูตามหัวขอโครงการที่เด็กสนใจจริงเหมาะสมกับวัย  การสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู  การสงเสริมทักษะการสังเกตทดลอง ปฏิบัติจริงของเด็ก  การบูรณาการทักษะคณิตศาสตร ภาษา ศิลปะ และทําใหเด็กสนุกมีความสุขใน

การเรียนรูแบบโครงการ ปลูกฝงลดการใชพลาสติกเนนการนําวัสดุเหลือใชมาสรางสรรคผลงาน และไดแสดงผลงานที่เด็กไดทําดวยตนเองจริง แสดงทักษะและความรูที่ได

เรียนมาอยางอิสระไมเนนการทองจํา  ตลอดจนการนําเสนอผลงานดวยตนเองเพื่อถายทอดใหผูอื่นเขาใจ  เด็กมีความสามารถในการสื่อสารไดดีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ สนทนาโตตอบบอกเลาเรื่องราวตางๆได มีทักษะการคิดและสามารถตัดสินใจแกปญหางายๆดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการ  ออกแบบและสรางผลงาน

ศิลปะ รวมถึงบอกเลาผลงานตามจินตนาการได  โดยมีการประเมินพัฒนาการ 4 ดาน  แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรูโครงงาน ผลงานชิ้นงานของเด็ก  เปนตน 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. เด็กรอยละ 100   (เปาหมายรอยละ 100 )มีพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะการคิดแกปญหาสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

    ตามเปาหมายท่ีกําหนด

2. เด็กรอยละ 99.61 มีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจากงานจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

3. เด็กรอยละ 99.61 (เปาหมาย รอยละ 90 ) ไดเรียนรูผานการลงมือทําดวยตนเอง จากงานจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการ

STEM Education 

4. เด็กรอยละ 100 (เปาหมาย รอยละ 100) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร
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    และวิทยาศาสตรการคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆ  จากงานจัดประสบการณการเรียนรูแบบ โครงงานบูรณาการ STEM Education 

 

        โรงเรียนมีการนําผลการประเมินพัฒนาการ 4 ดานของเด็กปฐมวัยในปท่ีผานมา และผลการชี้แนะในการตรวจสอบประเมิน กํากับติดตามคุณภาพภายในมาใชในการ

พัฒนาคุณภาพของเด็กใหมีพัฒนาการสมวัย สถานศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม 

โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของเด็กสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของเด็กตอผูปกครอง เชน ผานระบบออนไลน ทั้ง

ประชุมกลุมใหญ กลุมยอยในกิจกรรม Home Room และรายบุคคลโดยตรงผานไลน  มีการสื่อสารบานโรงเรียน(รายวันเปนรายกรณี)  และสมุดบันทึกลูกรัก(รายเดือน) 

สมุดรายงานประจําตัวเด็กเปนรายภาคเรียน   และสามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับครูประจําชั้นเปนรายกรณี  มีการจัดสงรางานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให

หนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการเผยแพรลงเว็บไซตของโรงเรียน 

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา) 

         โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาเด็ก ไดแก กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไดแก จิตรกรนอย ลีลาประกอบเพลง นาฏศิลป Brain and Joy, English for Fun  

กิจกรรมคายศิลปะสูนานาชาติ   กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันไหวครู   กิจกรรมที่เด็กไดลงมือทําดวยตนเอง  ไดแก

กิจกรรมหนาเสาธง  กิจกรรมนองเล็กปลูกผัก  กิจกรรมภาษาอังกฤษพาสนุก กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการบูรณาการ STEM Education กิจกรรมการเรียนรูภาษา

อังกฤษ บันทึกพฤติกรรมลูกรัก  บันทึกแหลงเรียนรู  บันทึกกิจวัตรประจําวัน บันทึกกิจกรรมผูนํา  บันทึกการทําความดี บันทึกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ บันทึกตุกตา

เด็กดี บันทึกการเลานิทานกอนนอน แบบบันทึกวิเคราะหสภาพเด็ก  แบบบันทึกนํ้าหนักสวนสูง   แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําป 2563 งานอนามัย แบบบันทึกการ

ดื่มนม แบบบันทึก High Scope  แผนการจัดประสบการณ  รายงานประจําตัวเด็ก  แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน

ส่ือจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของ

สถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน

รวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

     โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน จากครู ผูปกครอง ชุมชน

และผูทรงคุณวุฒิเพ่ือวางแผนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กใหครอบคลุมครบทุกดาน โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตร จัดทําแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับการพัฒนาและบริบทของโรงเรียน  ซึ่ง

โรงเรียนไดจัดระบบบริหารจัดการโดยจัดโครงสรางและระบบงานอยางมีคุณภาพแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการดําเนินการบริหารและจัดการสถาน

ศึกษา  โรงเรียนไดนําวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA มาประยุกตใชในการดําเนินงาน  จัดทําแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน จัดระบบควบคุมภายในเพื่อ

ตรวจสอบและถวงดุล หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน เนนการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทุกฝาย   

     โรงเรียนไดเปดหองเรียนเฉพาะความสามารถของเด็กใหผูปกครองมีทางเลือก ไดแก หองเรียน PEC ที่เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย โดยใหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปนแมบทในการจัดทําหลักสูตร มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  มีความยืดหยุน
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สอดคลองตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เนนเด็กเปนศูนยกลาง มีเนนทักษะการเตรียมความพรอมภายใตการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการเลนและการลงมือ

ปฏิบัติท่ีเนน Active Learning ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมตางๆ  มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสถานการณปจจุบัน เชน กลวยนํ้า

หวา  มะขาม วันสําคัญของโรงเรียน รถไฟฟา ฯลฯ ทําใหเด็กมีทักษะชีวิตปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง ดวยรูปที่ หลากหลาย เชน ORIGO, BBL, High Scope,

Project Approach มีระบบการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรสูช้ันเรียนดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน การสังเกตการสอน Lesson Study และ Coaching Mentoring

แบบกัลยาณมิตร และใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการ PLC ในการนําหลักสูตรไปใช เปดโอกาสใหผูปกครองประเมินการใชหลักสูตร และการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบโครงงานบูรณาการ การวัดประเมินพัฒนาการเด็ก 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 96.00) จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางมี

     คุณภาพ จากงานการวางแผนการจัดประสบการณ 

2. ครูรอยละ 96.00 (เปาหมายรอยละ 96.00) มีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจากงานนิเทศการ

เรียนการสอน 

3. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 96.00) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ จากงานวางแผนการจัด

ประสบการณ 

     โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับช้ันเรียนอัตราสวน ครู : เด็ก  =   1 :  12  ครูรอยละ 100 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สาขาปฐมวัย  และมีครูชาวตางชาติ 

6 คน  ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจบดานการศึกษาปฐมวัย  แตละหองเรียนมีครูที่ปรึกษา หองเรียน PEC  3 คน ประกอบดวยครูไทย 2 คน ครูตางชาติ 1 คน และ

หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  2 คน ประกอบดวย ครูไทย  2 คน 

     โรงเรียนสงเสริมศักยภาพครูปฐมวัยใหไดรับการพัฒนาการจัดประสบการณอยางสมํ่าเสมอโดยผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในการกํากับติดตามคุณภาพเพื่อสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ มีความรูความสามารถ มีทักษะในการจัดประสบการณตาม

มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ครูปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนามากกวา 40 ชั่วโมง  มี

ประสบการณในการสอนและไดรับการสงเสริมใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณผานการอบรมตางๆอยางตอเน่ืองทุกป  ไดแก อบรมเชิงปฏิบัติดานทักษะการใช

คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในดานเทคโนโลยี แนวคิดใหมในการวิจัยเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตรดวยจินตคณิต อบรมออนไลน เรื่อง

การผลิตสื่อกราฟกอยางมืออาชีพ   Listening and Speaking for Communication   เปนตน โรงเรียนไดสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในดานภาษาดวยการจัดอบรม

ภาษาอังกฤษ ใหครูปฐมวัยอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงฝกฝนการใชภาษากับครูตางชาติของโรงเรียนตลอดทั้งวัน รวมถึงการประชุมเพื่อชี้แจงทบทวนเรื่องหลักการจัด

ประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ   

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

ครูผูสอน รอยละ 98.96 ไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวา 40 ช่ัวโมง/ป  โดยมีการพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20ชั่วโมง และมีการพัฒนาในวิชาชีพและวิชาที่สอนไมนอยกวา 20

ช่ัวโมง จากงานพัฒนาบุคลากร 

          โรงเรียนสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนเด็ก อาคารเรียนระดับปฐมวัย มีหองเรียนที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมในการเรียนรูของเด็ก มีมุมประสบการณอยางหลากหลาย โดยเฉพาะมุมภาษาที่สงเสริมการใชภาษาอยางเต็มตามศักยภาพตามพัฒนาการอยางเหมาะสมตามวัยทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ มีอุปกรณสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก มีหองปฏิบัติการดานดนตรีสากล ศิลปะ นาฏศิลป  หองสมุด หองพยาบาล หองศูนยสื่อ หองเรียน

ภาษาอังกฤษ  มีหองสื่อการเรียนรูและระบบการยืมคืนท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ   ภายในอาคารยังมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก หองสุขา  ตูน้ําดื่ม ถัง

ดับเพลิง สายดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีการตรวจสภาพการใชงานอยางสมํ่าเสมออยางนอยภาคเรียนละครั้ง นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังจัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัย ป

การศึกษาละคร้ัง มีการปรับปรุงแหลงเรียนรูตางๆภายในโรงเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่เปนธรรมชาติ ดวยพันธุไมหลากหลายที่ใหความรมรื่น

สวยงาม มีสวนพฤกษศาสตร มีไมดอกไมประดับนานาพรรณ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดเปนอยางดีอีกมากมายที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู เชน  สวนนก บอปลา 

สหกรณ สนามหญา แปลงเกษตร  สนามขี่จักรยาน และสนามเด็กเลนที่มีเครื่องเลนสนามประเภทตางๆ เชน กระดานลื่น ชิงชา ไมทรงตัว เครื่องหมุน เครื่องเลนปนปาย

ฯลฯ   ตลอดจนมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ   

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

1. ครูและบุคลากร รอยละ 97.75 (เปาหมายรอยละ 85) มีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน จากงานภูมิทัศน

2. ครูและบุคลากร รอยละ 84.56 (เปาหมายรอยละ 84.00) มีความพึงพอใจในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ใหสอดคลองกับ

การดําเนินกิจกรรมตางๆจากงานพัฒนาอาคารสถานที่  

3. ครูและบุคลาการรอยละ 80.50 (เปาหมายรอยละ 80.00 ) มีความพึงพอใจในการบริการงานจราจรและความปลอดภัย 
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ระดับปฐมวัยจัดใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบจากหองสื่อการเรียนรู โดยมีครูดูแล และ

สงเสริมความเช่ียวชาญในการสรางสื่อการเรียนรูออนไลน โดยการจัดอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรใหกับครูผูสอนทุกคน  โรงเรียนสนับสนุนสื่อและอุปกรณตางๆ สําหรับ

การทําสื่อการสอนออนไลน โดยมีทีม ICT ชวยเหลือและใหคําแนะนํา 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

      รอยละ 93.32 (เปาหมายรอยละ 80.00) ของสื่อการสอนมีคุณภาพ และฐานขอมูลสื่อเทคโนโลยี  จากงานสื่อการเรียนการสอน 

     ระดับปฐมวัยมีระบบการบริหารงานอยางมีสวนรวมแบบ PLC  โดยมีการประชุมระดับทีมบริหารแผนกทุก 2 สัปดาหและ ระดับชั้นทุก 2 สัปดาห และผูปกครองมีสวน

รวมในการบริหารดวยการสะทอนผลเรื่องตางๆ กับครูผูสอน และครูผูสอนนําเสนอตอทีมบริหารแผนกตอไป   ผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และไดเชิญ ดร.รังรอง สมมิตร หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ มาเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในระดับปฐมวัย โรงเรียนไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานและจัด

ทํารายงานการประเมินตนเองประจําป  

     โรงเรียนไดมีการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมุงเนนการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจตอการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย นําคณะครูสรางวิสัย

ทัศนรวมในการเสริมสรางพัฒนาเด็กตามชวงวัยการสรางรอยเชื่อมตออนุบาลสูประถมศึกษา คณะกรรมการบริหารระดับปฐมวัย จะมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ในทุกวันจันทร (Morning Brief) เพื่อการสรางความชัดเจนในเรื่องที่ตองสื่อสาร ชี้แจงเกี่ยวกับการทํางานรวมกันตลอดสัปดาห มีการ

สรางเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือใหครูมีสวนในการวางแผน หาแนวทางการพัฒนาเด็ก ผาน 6 กิจกรรมหลัก ใหชุมชนครูไดเสริมสรางการพัฒนาเด็ก

เร่ืองการสรางระเบียบวินัย การเดินแถวและการสรางรอยเชื่อมตอการเรียนรู เปลี่ยนการทํางานของครูตามลําพังเปนการทํางานเปนทีม ใหเพื่อครูไดพิจารณาปรับปรุง

แผนการจัดประสบการณ มีการเยี่ยมช้ันเรียนของเพื่อนครูสะทอนผลการจัดประสบการณครูไดรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาทักษะสมอง (EF) นําสูการจัดประสบการณ

โครงการกิจกรรม เชนการนําเด็กเรียนรูผานการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) สําหรับการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูแบบลุมลึก ตลอดจนทักษะการ

จัดการ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองท้ังนี้ไดมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกับผูปกครอง และเด็กมัธยมศึกษา ผานกิจกรรมการเลานิทานยามเชา เปดโอกาสใหผู

ปกครองเสนอแนะ เปนวิทยากรการจัดประสบการณเด็ก เขารวมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เขารวมประชุมผูปกครอง ทําใหผูปกครองมีความเชื่อมั่น มั่นใจใน

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน

     ครูและบุคลากรรอยละ 95 มีการทํางานตามกระบวนการ PLC ชุมชนครู สามารถเสริมสรางการทํางานรวมกัน ทําใหการสรางระเบียบวินัย การเดินแถว การสรางรอย

เช่ือมตออนุบาลสูประถมศึกษา การรวมวางแผนการจัดประสบการณเด็ก การนําผลสะทอนการจัดประสบการของเพื่อนครูมาปรับปรุงพัฒนา มีเครือขายการทํางานที่ดี

ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และเด็กตัวแทนมัธยมศึกษา สงผลตอการพัฒนาของพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดาน เปนไปตามเปาหมายหลักสูตร

     โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีเปนตนสังกัดของโรงเรียน โดยเริ่มจากระดับบริหาร ระดับยุทธศาสตร มี

แผนงาน โครงการระดับปฐมวัยในการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นสถานการณเปนระยะๆ  เชน แผนการรับมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลนชวงของการแพร

ระบาด COVID-19    จํานวนเด็กปการศึกษา 2564   การประเมินจํานวนเด็กควบคูกับการจัดสรรจํานวนครูผูสอนตอหองเรียนตอระดับชั้น  โรงเรียนมีการสํารวจความพึง

พอใจของผูปกครองระดับปฐมวัยในการจัดการศึกษาปการศึกษา 2563   โดยนําขอมูลและขอเสนอแนะมาวิเคราะห  วางแผนและหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพเพื่อลด

ความเสี่ยงในดานการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองในการศึกษาตอในระดับชั้นประถม การลดความเสี่ยงในการลาออกระหวางปการ

ศึกษา และการสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลท่ัวไป โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของแตละฝายที่เกี่ยวของซึ่งเปนการแกปญหาแบบมีสวนรวม โดยจัดทําเปน

OKRs ซ่ึงเปนการตั้งเปาหมายในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จของฝายตางๆและแผนกปฐมวัย ในปการศึกษา 2564 เปนตน  

ผลการดําเนินงาน

     โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง ทําใหทุกคนมีความมุงมั่นในการดําเนินการตามเปาหมายของงานแตละคน แตละฝาย ในการแกปญหา

อยางจริงจัง  โดยมีผูบริหารมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการกํากับติดตาม อยางตอเนื่อง ใหความรู  รวมคิด รวมทํา  ใหกําลังใจ  เสริมแรง ในการขับเคลื่อนไปสูความ

สําเร็จ

     โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง แบบประชุมรวม ประชุมเฉพาะหอง และประชุมรายกรณี  ในการรับทราบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ผล

การเรียน พฤติกรรมของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมท่ีผูเรียนตองเขารวมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหกับปกครองรับทราบ ในแตละปการศึกษา  ตลอดจน

รวมเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมช่ืนชมผลงาน และความสําเร็จของผูเรียน และในชวงสถานการณ COVID-19 มีการประชุม

สื่อสารผานระบบออนไลนในการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ในการประชุมใหญของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มี

การจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตางๆ

เชน Facebook, Web site,  Line,?YouTube,?WWA TV?และ?WWA Official เปนตน

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา) 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ป

การศึกษา 2563  แผนการจัดประสบการณและบันทึกหลังสอน  แบบบันทึกการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  รายงานการประชุมตางๆ แบบบันทึกแหลงเรียนรูตางๆ  แบบ

บันทึกการยืมคืนสื่อเทคโนโลยี  ผลงานการสรางสื่อการเรียนรูออนไลน แบบบันทึก PLC งานการวางแผนการจัดประสบการณ งานนิเทศการเรียนการสอน  งานภูมิทัศน 

งานพัฒนาอาคารสถานที่  งานจราจรและความปลอดภัย งานสื่อการเรียนการสอน  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 24

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 100.00 24 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 24

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 24

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 24

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 24 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 24

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 24

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 24

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 100.00 24 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 24

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 24

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 24

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียน

รูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลน

ที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 24

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 24 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 24
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 24

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 24

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 24

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

        ครูปฐมวัยมีความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดการจัดประสบการณการเรียนรูเปนรายป วางแผนการจัดประสบการณ ออกแบบกิจกรรมเสริม

ประสบการณที่สงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ มีจัดกิจกรรมอยางหลากหลายที่เนนใหเด็กไดลงมือทํา เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมตามความ

สนใจ มีสวนรวมและทํากิจกรรม มีการจัดบรรยากาศ ปายนิเทศและมุมเสริมประสบการณ ครูมีการสรางและใชสื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดทําบันทึกวิเคราะห

สภาพเด็กประเมินพัฒนาการ ผูบริหารและหัวหนาแผนกปฐมวัยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดประสบการณ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ ใหขอมูลยอนกลับแกผู

ปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู    

          ครูปฐมวัย มีความรูความสามารถในการจัดประสบการณ เพื่อพัฒนาเด็กใหเปนคนดี มีความรู  มีพัฒนาการครบทุกดานอยางสมดุล มีการจัดกิจกรรมประจําวัน 6

กิจกรรม เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานการเลนอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจและความสามารถของเด็กผานมุมเสริมประสบการณในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning บูรณาการกิจกรรมสรางสรรคและเสรี(High Scope)  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการบูรณาการ STEM Education (Project Approach)

กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ครูผูสอนแตละระดับช้ันรวมกันออกแบบแผนการจัดประสบการณ กิจกรรมตางๆรวมกัน เชน หนวยตัวฉันนารู  เพื่อใหรูจักสวนตางของ

รางกาย โดยใชส่ือจับคูภาพชิ้นสวนอวัยวะกับรางกาย  หนวยอาเซียนนารู  เพื่อใหรูจักธงชาติสมาชิกอาเซียน  โดยใชสื่อจับคูธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน  หนวยประสาท

สัมผัสทั้ง 5  เพื่อใหเรียนรูผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ  โดยใชสื่ออะไรอยูในกลอง เปนตน มีการจัดทําบันทึกวิเคราะหสภาพเด็กประเมินพัฒนาการอยาง   สมํ่าเสมอ  มีการบันทึก

หลังการสอนและขอเสนอแนะการสอน ทุกสัปดาห มีเครื่องมือสําหรับประเมินหลังการสอน  มีการบันทึกการจัดประสบการณ  มีการผลิตสื่อการสอนตามหนวยการเรียนรู

แตละสัปดาห ตลอดจนใหผูปกครอง มีสวนรวมในการประเมินผลงานของเด็ก มีการบันทึกพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล มีใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูมีสวน

เก่ียวของเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

           ครูผูสอนจัดกิจกรรมอยางหลากหลายท่ีเนนใหเด็กไดลงมือทํา เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมตามความ สนใจ มีสวนรวมและทํากิจกรรมอยางทั่วถึง รวมถึงไดบอก

เลาส่ิงที่ไดเรียนรูและใชวินัยเชิงบวกในการเสริมแรงให เด็กเกิดความมั่นใจ เชน กลาวชื่นชม ปรบมือ โอบกอด  สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรม  เด็กๆมีความสุข สนุกให

ความสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในหองเรียนดีกลาพูด กลาแสดงออกทั้งทาทางและความคิดเห็น สามารถบอกเลาเรื่องราว กิจกรรมและผลงานจากความ

รูสึก ความคิด รวมถึงตอบคําถามที่เพ่ือนๆสงสัยในแบบของตนเองได 

        ครูผูสอนจัดปายนิเทศและมุมเสริมประสบการณตามหนวยการเรียนรูไวในหองเรียน มีมุมเสรีตางๆ ที่พรอมใหเด็กเลนตามความสนใจโดยมีปายมุมเปด-ปด เปน

สัญลักษณ มีปายนิเทศ เชน  วันพอแหงชาติ  อาชีพตางๆ สวนสัตว  Summer และโตะสําหรับแสดงผลงานใหเด็กไดชื่นชม ครูผูสอนเนนการใชสื่อของจริงที่ไมอันตรายใน

การจัดประสบการณใหกับเด็ก ผสมผสานกับการใชสื่อเทคโนโลยี เชน โทรทัศนหรือคอมพิวเตอร โดยจะใชเปนกิจกรรมนําเชาสูบทเรียน เชน เปดเพลง ชมวิดีทัศนความรู

ตางๆ ครูเลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและมีการจัดทําและประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ไดแก สื่อ SMART CAP, Alphabet Activity Book,

MAGIC SAND  ถุงถั่วตัวเลข ตารางหลากส ี รูปทรงซอนแอบ สนุกกับจํานวน ผจญภัยตามหาพยัญชนะไทย แบบจําลองการเกิดกลางวัน กลางคืน ตัวหนังสือพาเพลิน  ชุด

ฝกการเขียนตัวเลขไทย 1-10 ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ฯลฯ   

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 
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        ครูรอยละ 100 (เปาหมาย รอยละ 92.00) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จากงานสรางบรรยากาศเรียนรูและการใชสื่อ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

        ครูผูสอนมีการบันทึกหลังสอนท้ังรายวันและรายสัปดาห โดยมีการบันทึกผลการประเมินเด็กตามสภาพจริงทุกครั้ง เพื่อชี้แจงรายละเอียดความสามารถในการเรียนรู

และวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีตองการสงเสริมเปนพิเศษรายบุคคล  มีการประเมินพัฒนาการ 4 ดาน ทุกภาคเรียนๆละ 2 ครั้ง มีการนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาสงเสริมเด็กโดยมีการบันทึกและรายงานผลใหผูปกครองไดรับทราบทุกเดือน และในบางกรณีมีการพูดคุยแจงเปนรายวัน มีการนําผลประเมินมาวิเคราะห

สาเหตุและปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือนํามาวางแผนในการพัฒนาเด็ก และดําเนินการตามแผน เชน ครูผูสอนนําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะในปที่ผานมา นํามาปรับปรุง

การจัดประสบการณในการพัฒนาเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหมๆ  และใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เปนตน  

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

        ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู 

จากงานประเมินพัฒนาการ 

        ครูปฐมวัยทุกคนจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยหัวของานวิจัยมาจากผลการจัด กิจกรรม ผลประเมินเด็กตามสภาพจริงเพื่อนําผลมาพัฒนาเด็ก 

มีผลงานวิจัยจํานวน 24 ผลงาน  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของโรงเรียนมีการตรวจคุณภาพงานวิจัยและมอบเกียรติบัตรยกยองใหกําลังใจครูที่มีผลงานวิจัยที่ดี 

เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดวิจัยตัดสินจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการภายใน 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา 

        ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) ทําการวิจัยเพ่ือใชในการแกปญหาและพัฒนาเด็กอยางนอยปละ 1 เรื่อง  จากงานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู    

         ครูปฐมวัยประพฤติตนเปนแบบอยาง รวมถึงปลูกฝงคุณลักษณะตางๆ ผานกิจวัตรประจําวัน กิจกรรมตางๆในหองเรียน  ครูผูสอนจัดกิจกรรมเลานิทานกอนนอน

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทุกวัน  โดยมีการบันทึกนิทานที่เลาและคุณลักษณะที่ปลูกฝงใหกับเด็กทุกคนผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา ผลการดําเนินงาน

พบวา ครูปฐมวัยไดรับการยกยองเปน “คนดีศรีวัฒนา” ปการศึกษา 2563 จํานวน 2 คน และผลประเมิน “ครูตัวอยาง” ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 คน ตามเกณฑ

Wattana Characters   

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา) 

        โครงการ/กิจกรรม การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  ไดแก  แผนการจัดประสบการณและบันทึกหลังสอน  แบบบันทึกกิจกรรมรายวัน/สัปดาห แบบ

ประเมินพัฒนาการ 4 ดาน บันทึกวิเคราะหสภาพเด็ก บันทึกพฤติกรรมท่ีควรพัฒนา เลมงานวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกนิทานกอนนอน แบบบันทึกการยืม-คืนสื่อ  งาน

สรางบรรยากาศเรียนรูและการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  งานประเมินพัฒนาการ  งานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  โครงการตนแบบมะขามหวาน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 2,020

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 96.00 1,890 93.56
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,938

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,881

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,898

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,844

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
98.00 1,988 98.42

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,999

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,978

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,987

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 98.00 1,999 98.96
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 1,978

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 2,020

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 100.00 1,929 95.50
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 2,020

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,837
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 95.00 1,688 83.56 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,688

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 100.00 1,985 98.27
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,985

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,985

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 100.00 2,018 99.90
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 2,016

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 2,020

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 100.00 1,976 97.82
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,959

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,993

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 100.00 2,020 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 2,020

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 100.00 2,016 99.80
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 2,016

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 2,016

11. มีวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 98.00 1,990 98.51
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 รอยละของผูเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเปา

หมายที่โรงเรียนกําหนด
√ - 1,990

สรุปผลการประเมิน 96.76
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                          

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีการพัฒนาผูเรียนเปนคนดีบนรากฐานคริสตจริยธรรม ปลูกฝงความเปนกุลสตรีที่มีลักษณะนิสัยกุลสตรีวิถีวัฒนา สงเสริมศักยภาพทาง

ดานวิชาการและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8Cs) ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน “สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปนผูนําในศตวรรษใหม”

           ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น 

โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ใหผูเรียนที่มีความพรอมเริ่มเขียนได อานออกตั้งแตระดับปฐมวัย 2-3 ซึ่งเปนการ

เช่ือมตอของหลักสูตรกับระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาศักยภาพในดานการ

สื่อสาร ทั้งการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน การอานแจกลูกคํา อานสะกดคํา อานจับใจความ อานบทรอย

กรอง รอยแกว  อานนิทานและบทความ  การเขียนแจกลูกคํา เขียนสะกดคํา เขียนประโยค เขียนจดหมาย เขียนเรียงความ เขียนกลอนสี่ กลอนแปด กาพยยานี11  เขียน

เร่ืองจากภาพ เขียนตามจินตนาการ  เขียนนิทาน  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนเรียงความ เขียนประสบการณ   เขียนคําขวัญและทําบัตรอวยพร  การพูดแนะนําตนเอง 

พูดเลาประสบการณ พูดสรุปความรูและขอคิดจากเรื่องท่ีฟง ดูและอาน    พูดโตวาที  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง ดูและอาน  นอกจากน้ียังจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดแขงขัน กิจกรรมอานออกเสียง อานทํานองเสนาะ โตวาที เลานิทาน คัดลายมือและมีการจัดกิจกรรมรักการอานเพื่อสงเสริมผูเรียนใหมี

นิสัยรักการอาน โดยมีการจัดเตรียมหนังสือ ใหทุกหองเรียนจํานวน 45-55 เลม/หอง และมีสมุดบันทึกการอานใหผูเรียนทุกคนไดบันทึกหลังจากการอาน กิจกรรมทองแหลง

เรียนรูสูศตวรรษใหม เปนการสงเสริมนิสัยรักการอาน รักการเรียนรูและอานหนังสืออยางตอเนื่อง สอนการใชหองสมุดและจัดกิจกรรมชมรมหองสมุด จัดกิจกรรมใหกับผู

เรียน เชน  กิจกรรมหองสมุดสุดหรรษา  เปนสารพันคําถามประจําเดือน  บอรดเกม กิจกรรมทายคําสุภาษิต  กิจกรรมเกมกลุมสาระ  กิจกรรมW.W.A. Library Club 

กิจกรรมสัปดาหหองสมุดและกิจกรรมวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ แตละกิจกรรมผูเรียนจะไดรางวัลจากการสะสมสติ๊กเกอรในหองสมุดครบ 25 ดวงจะไดรับเกียรติ

บัตรผูเขาใชหองสมุดดีเดน โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรจากบริษัทนานมีบุคส “โรงเรียนสงเสริมการอานดีเยี่ยม”  และเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  เชน กิจกรรมวันภาษาไทย เปนการแขงขันทักษะภาษาไทย จากการตอบคําถามหนังสืออานนอกเวลา

กิจกรรม English is all around เปนการสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาและการนําทักษะทางภาษาไปใชในชีวิตประวันได ผาน

กิจกรรมStory Telling, Crossword Competition, Impromptus Speech, Spelling bees ดานการคิดคํานวณ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใหผูเรียนรูจัก

จํานวนโดยใชตัวนับ รูจักสัญลักษณทางคณิตศาสตร การคํานวณ  การวิเคราะห  การแกปญหา การเชื่อมโยงคณิตศาสตร   กับชีวิตประจําวัน  การทองสูตรคูณ  การคิดเลข

เร็ว การแกปญหาคณิตศาสตรโดยใชกลวิธีตางๆ เชน  กระบวนการแกปญหา สถานการณจําลอง  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชน  การแขงขันตอบปญหา คณิตศาสตร การ

แขงขัน A-math และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ เปนการจัดกิจกรรมฐานใหผูเรียนเขารวม เชน แขงขันคิดเลขเร็ว การแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ผูเรียนที่มีศักยภาพ

จะไดรับการพัฒนาแลวไปใชในการแขงขันกับหนวยงานภายนอก ไดแก สอบโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ได

เกียรติบัตรผานเกณฑ 47 คน  สอบ top test วิชาภาษาอังกฤษ ได อันดับ 1 ระดับประเทศ  วิชาคณิตศาสตร อันดับ 1,2 ระดับภาค อันดับ 1,2,3 ระดับจังหวัด  สอบ

Pre-GIFTES&EP 63 วิชาวิทยาศาสตร  ไดอันดับ 1 ของเขตพื้นที่ วิชาภาษาอังกฤษ ไดอันดับ 1 ของเขตพื้นที่   สอบASMO Thailand 2020 วิชาภาษาอังกฤษ  ไดเหรียญ

ทอง,ชมเชย วิชาวิทยาศาสตร ไดเหรียญทอง,ชมเชย  สอบโครงการประลองความรู O-NETปที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร ไดรางวัลชนะเลิศ แขงขันชิงแชมปการคิดและแกปญหา

คณิตศาสตร ไดรางวัลเหรียญทองแดง และชมเชย และมีผลการประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)    ดังนี้

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผลการประเมิน

R1 การอาน 94.45

R2 การเขียน 92.53
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R3 คิดเลขเปน 90.20

C1 ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 97.17

C2 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา 99.26

C3 ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 95.56

C4 ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 97.16

C5 ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ 90.74

C6 ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 99.54

C7 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 98.26

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนประถมรอยละ 85.71 ผูเรียนมัธยมรอยละ 95.28 (เปาหมายประถมรอยละ 83 มัธยมรอยละ80) มีความสามารถในการอาน การเขียน

และการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามระดับชั้น (จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระภาษาไทย ภาษาตางประเทศ)

2. ผูเรียนประถมรอยละ 88.17 ผูเรียนมัธยมรอยละ 97.78 (เปาหมายประถมรอยละ 86 มัธยมรอยละ 95) มีความสามารถในการคิดคํานวณและ

การแกปญหาไดเหมาะสมตามระดับชั้น (จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร)

3. ผูเรียนประถมรอยละ 91.50 ผูเรียนมัธยมรอยละ 91.71 (เปาหมายรอยละ 91.00) มีความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น (กิจกรรมทองแหลงเรียนรูสูศตวรรษใหม)

4. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) สามารถบันทึกการอานไดตามเกณฑ (กิจกรรมรักการอาน)

 

     โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู การแกปญหาตามรูปแบบ CCT - Thinking School Model  โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้         1. สรางบันดาลใจและชวนสงสัย  

                   2. รวมกันกําหนดเปาหมายการเรียนรู 3. สืบเสาะแลวสรางความคิดเปนของตนเอง  4. คิดคู/กลุม/ทั้ง ชั้นเรียน   5. นําความรูไปใชสถานการณใหม  

6.สะทอนคิด/ใหขอมูลยอนกลับและสรุปรวมกัน   การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง  “Bran-based Learning”(BBL)   การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา

(STEM Education) การทําโครงงานบูรณาการ ผูเรียนไดมีการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานโครงงานบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  และไดรับการสงเสริมฝกความ

สามารถในการคิด  ไดแก กิจกรรมสนุกคิดแกปญหาผาน Games Based Learning เปนการแขงขันจินตคณิต เกม24 A-Math เกม Games Based Learning  กิจกรรม

วันวิทยาศาสตร เปนการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร คําถามประลองวิทยพิชิต O-net หนูนอย IT การคิดสรางสรรคดวยทักษะ Coding

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

ผูเรียนรอยละ 98.21 (เปาหมายรอยละ 94.00) มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สามารถ

นําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร)

 

โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล   เปนการใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม โดยการจัด 1. กิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะหลักของผูเรียน 10 สมรรถนะ ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ เชน CCT-TS STEM Education Coding   และกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรูตาม

ความเหมาะสมและโครงงานบูรณาการ 2. กิจกรรมวัฒนาฉลาดรู เสริมประสบการณการเรียนรู Competency Development Activities (CDA) เปนการพัฒนาทักษะ
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ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ 3. กิจกรรมวัฒนาอยูดีมีสุข เปนการดําเนินการรูปแบบ Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายการพัฒนาโลกอยาง

ยั่งยืนเปนกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะตามระดับช้ัน 4. กิจกรรมชีวิตดี เริ่มท่ีเรา (สสส.) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา ดําเนินจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจซึ่งเริ่มที่ตนเอง  5. กิจกรรมวัฒนาสามารถสูง (Smart Wattana) เปนกิจกรรมโครงงานบูรณาการและกิจ

กรรมพัฒนาอัจฉริยภาพดวย Gamification เปนการรวมกิจกรรมบอรดเกมและเก็บสถิติการเขาใช  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการแกปญหา  ผาน

กิจกรรม Gamification ผานกิจกรรมการเรียนรู Active Learning  และผานกิจกรรม Active Learning  (Festival) Games 6. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูนวัตกรรม

ยุคดิจิทัล  เปนการทําโครงงานบูรณาการ  การเรียนการสอน Coding จากโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานความคิดสรางสรรคดวยทักษะดานโคดดิ้ง (depa Young

Maker Space Development ) ในระดับประถมศึกษา   กิจกรรมฝกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุนเยาว ในการจัดกิจกรรม “สนุกคิด Scientific Method กับ

ยานยนตลอเดียว “Mono Wheel” นวัตกรรมแหงอนาคต โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  และกิจกรรมชมรม Micro:bit Coding

Cool มีการกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน และปรับพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  ผูเรียนที่มีผลงานเปนที่ยอมรับไดประกาศยกยอง ชมเชย หนาแถวเคารพ

ธงชาติ  เผยแพร ผลงานนวัตกรรมลงเว็บไซตของโรงเรียน เชน

1. การแขงขันวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ แอสโมไทย จัดโดย Asian Science and Mathematics Olymipiad –ASMO ผูเรียน

ป.6/3 ไดรางวัล Bronze (เหรียญทองแดง) และ รางวัล Meail (ชมเชย)

2. การแขงขันโตวาที “ความปกติใหม (New Normal) จัดโดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ผูเรียน ม.5 ไดรางวัลชนะเลิศและรอง

ชนะเลิศ

3. การแขงขันประกวดสื่อ “ New Normal วิถีใหม สไตลผูเรียนวิทย ” จัดโดย คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ผูเรียนม.6 ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ โลรางวัลและเกียรติบัตร

4. ไดรับคัดเลือกผูเรียนและเยาวชนดีเดนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ผูเรียน ม.4 ไดรับโลจากนายกรัฐมนตรี

 ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) ไดรับการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและสุนทรียภาพอยางเหมาะสม(งานเสริมหลักสูตร)

2. ผูเรียนรอยละ 86.16 (เปาหมายรอยละ 80.00) มีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัล

(โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล)

 

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดขอความอนุเคราะหโรงเรียนในการถายทําวีดีทัศนการเรียนการสอน เรื่องการจัดการเรียนการสอน

Coding และการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือถายทอดตัวอยาง  การจัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาที่มีความโดดเดนและเปนที่ยอมรับ โดยมาถาย

ทําวีดีทัศนการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

          โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยในแตละระดับชั้น เพื่อความปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  โดยการจัดกิจกรรมผานคาบเรียนคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการวิทยาการคํานวณ ทุก

ระดับชั้น ผูเรียนไดใชอุปกรณท่ีหลากหลายท้ังคอมพิวเตอรตั้งโตะ Notebook IPad  ครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียน เชน การใชเว็บแอปพลิเคชั่นออน

ไลนระบบ SDMA, Kahoot, Quizizz ในการทําแบบทดสอบ การเรียนรูการเขียนโคดดิ้งดวยตนเอง IPST  Scratch  รวมถึงการทํางานออกแบบและนําเสนอดวย Canva,

Google slide, Animaker, mind up QR Code เปนตน ผูเรียนสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการจัดการสารสนเทศ สืบคน วาดภาพสามมิติ นําเสนอผลงาน ตัดตอ

วีดีโอ การเขียนโปรแกรมเบื้องตน การเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรม Kid Bright กิจกรรมถังขยะ

อัจฉริยะ การสรางการตูนจากโปรแกรม Scratch  การแขงขัน Infographic  การแขงขันประกวดสื่อ “ New Normal วิถีใหม สไตลผูเรียนวิทย ”  จากการดําเนินการสง

ผลใหผูเรียนมีผลงานจาก                                      การเรียนรู เชน การสรางชิ้นงานโดยเขียนโปรแกรม การนําเสนอชิ้นงานการออกแบบเทคโนโลยีจากวัสดุเหลือใช

 การออกแบบบรรจุภัณฑสินคา และผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถท่ีไดรับจากโรงเรียนไปใชในการศึกษา   ตอในระดับมหาวิทยาลัย

    ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 99.08 (เปาหมายรอยละ 99.00) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน

ดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม (งานเสริมหลักสูตรระดับประถมศึกษา)

2. ผูเรียนรอยละ 96.67 (เปาหมายรอยละ 81.00) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน

ดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา)
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        ครูมีการวิเคราะหสภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ทําการทดสอบกอน-หลังเรียน  ทดสอบทายหนวย   บันทึกหลังแผนทุกครั้งหลังการสอน เมื่อพบ      ผูเรียนที่ตองได

รับการชวยเหลือ ครูจัดการสอนซอมเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง โรงเรียนเนนใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน เชน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยรูปแบบวิธีการตางๆ  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะห การพัฒนาความสามารถทางภาษา เปนตน นอกจากน้ี

การวัดและประเมินผล อนุญาตใหผูเรียนขอทําการทดสอบใหมโดยใชขอสอบคูขนานและเลือกผลสอบที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียน   โรงเรียนมีการจัดทําโครงการสงเสริมความ

เปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล กิจกรรมทอง

แหลงเรียนรูสูศตวรรษใหม กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  โครงงานบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  การจัดการเรียนการสอน

Financial Literacy  มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีกระบวนการสงเสริมการคิด การทํางานเปนทีม การสืบคนขอมูล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

รอบดาน

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนผูเรียนไดผลสัมฤทธ์ิ ระดับ 3-4 คาเฉลี่ย รอยละ 85.95 สูงกวาเปาหมายที่

โรงเรียนกําหนด (รอยละ 85.00)

    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา จํานวนผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3-4 คาเฉลี่ย รอยละ 87.46

    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวนผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3-4 คาเฉลี่ย รอยละ 84.44

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2563

    - ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาคะแนนเฉลี่ย รอยละ 64.79 และสูงกวาขีดจํากัดลางระดับประเทศ

      รอยละ 88.86 (คาเปาหมาย 92)

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาคะแนนเฉลี่ย รอยละ 54.33 และสูงกวาขีดจํากัดลางระดับประเทศ

      รอยละ 82.34 (คาเปาหมาย 89)

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาคะแนนเฉลี่ย รอยละ 46.69 และสูงกวาขีดจํากัดลางระดับประเทศ

       รอยละ 77.44 (คาเปาหมาย 77)

3. ผลการวัดระดับความสามารถในการใชภาษาตางประเทศจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (CEFR) เปนไปตามเกณฑโรงเรียน

   - ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวัดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑระดับสากล

     (CEFR) ผานเกณฑ ระดับ A2 รอยละ 81 (คาเปาหมาย รอยละ 90) ตํ่ากวาคาเปาหมาย

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวัดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑระดับสากล

     (CEFR) ผานเกณฑ ระดับ B1 ไมไดวัดระดับความสามารถทางภาษา เนื่องจากสถานการณ COVID -19

     (คาเปาหมาย รอยละ 40)

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการวัดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑระดับสากล

     (CEFR) ผานเกณฑ ระดับ B2 รอยละ 62 (คาเปาหมาย รอยละ 50) สูงกวาคาเปาหมาย

 

     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน  การ

เขียนโปรแกรม การเรียนรูผานการปฏิบัติ  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  การนําเสนอ  ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตั้งแตการดํารงชีวิตพื้นฐาน    ไปจนถึงการใช

ทักษะการคิดขั้นสูง เชน การอานการเขียน  การคิดคํานวณ การรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น การดูแลตนเอง การดูแลบาน การทําอาหาร  การเย็บปกถักรอย การเกษตร

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดทําโครงงาน การเขียนโปรแกรม เปนตน ผูเรียนสามารถไปศึกษาตอในระดับที่สูงกวาไดทุกคน จากการ  ติดตามผลผูเรียนระดับ

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูเรียนไปศึกษาตอในสถานศึกษาประเภท ตางๆ ตามที่ตองการทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในหลักสูตรที่

หลากหลาย ท้ัง International Program, English Program, หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร,  หลักสูตรดนตรี และหลักสูตรปกติกิจกรรมการเรียนรูสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเสริมสรางความรู ทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  เปนการเรียนรูของผูเรียนโดยผานกิจกรรมตางๆ

เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 1.กิจกรรมแนะแนว เปนการบริหารงานแนะแนว บริการแนะแนว  และจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเปนการใหความชวยเหลือผู

เรียนเก่ียวกับ การแนะแนวเก่ียวกับการปรับตัว  การแนะแนวศึกษาตอในระดับช้ัน ม.1, ม.4   การแนะแนวการเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัย การติว GAT เชื่อมโยง  เทคนิค

การสอบเขามหาวิทยาลัย   ติว GAT คิดวิเคราะห เชื่อมโยง  การหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน ม.6   การใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ     การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพผู

เรียน กิจกรรมตัดตอภาพยนตร  2. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน  เปนการฝกระเบียบวินัยฝกกฎคําปฏิญาณ  เพลงผูบําเพ็ญประโยชน และจัดการเรียนการสอนตาม

โปรแกรมตางๆ ดังน้ี โปรแกรมประสบการณนานาชาติ  โปรแกรมวัฒนธรรมและมรดก  โปรแกรม SDGs/แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โปรแกรมสุขภาพ โปรแกรม
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สิ่งแวดลอม โปรแกรมการอยูรวมกับผูอ่ืน  และการจัดกิจกรรมคายผูบําเพ็ญประโยชน  3. กิจกรรมชมรม เปนการเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจเปนรายบุคคล  4.

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เชน การเดินรณรงครวมใจตานยาเสพติดและการอนุรักษสิ่งแวดลอม มลพิษทางอากาศใหผูปกครองดับเครื่องยนต  นํากลองนม

ไปบริจาคเพื่อรีไซเคิลทําแผนหลังคา และนําเงินไปบริจาคใหมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อชวยชุมชนที่ขาดแคลน  โครงการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพดานดนตรี เปนการพัฒนาความสามารถผูเรียนดานวงโยธวาทิต วงดนตรีสากล และ โครงการสงเสริมสุนทรียะดวยการขับรองประสานเสียง เปนการสงเสริมผูเรียน

เกิดสุนทรียะดานการขับรองเพลง ทั้งการขับรองหมูและประสานเสียงทุกระดับชั้น โดยมีกระบวนการดําเนินการวางแผนการคัดเลือกผูเรียนที่มีสนใจ ทดสอบคัดเสียงและ

ประกาศผลลงทะเบียนสมาชิกนักรองประสานเสียง  มีการฝกทักษะตามตารางเรียนที่กําหนด มีการทดสอบทักษะการรองเพลงและการเขาคายนักรองประสานเสียง มีการ

ประชุม กํากับ ติดตามและรายงาน ในชวงสถานการณ COVID-19 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน ใชโปรแกรม Microsoft Team  ในปการศึกษา

2563 โครงการพัฒนาทักษะนักรองผูเรียนและคณะนักรองประสานเสียง ผานกิจกรรมตางๆของโรงเรียนในกิจกรรมประจําป เชน วันไหว กิจกรรมวันแม  พิธีเปดโครงงานบู

รณาการ  และการแสดงรวมกับหนวยงานภายนอก เชน งานมหกรรมสื่อปลอดภัยศิลปสรางสรรค ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย   ใหเขารวมแสดงงานวันพอแหงชาติ 

กิจกรรมการเรียนรูตางๆทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สงผลใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการ

แสดงผลงาน และนําเสนอผลงานท่ีผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน  การขับรองประสานเสียงเปนสวนหน่ึงในการนําผูเรียนไปสูการ

ศึกษาตอในสาขาท่ีเกี่ยวของกับดนตรีและนําความรูความสามารถดานการขับรองประสานเสียงประกอบเปนอาชีพในปจจุบัน ไดแก นักแตงเพลง นักเปยโน ครูสอนดนตรี 

นักรอง เรียบเรียงเพลง

 ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 97.37 (เปาหมายรอยละ 96.00) ท่ีมีความรูและทักษะดานงานอาชีพและสามารถนําประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันได(งาน

เสริมหลักสูตร)

2. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 90.00) มีทักษะการใชชีวิตชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1) มีลักษณะกุลสตรีวัฒนาตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด  

            โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนําวิชาการ” เอกลักษณโรงเรียน “โรงเรียนแหงความรักและการให

(School of Love and Share)” และอัตลักษณของผูเรียน “คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)” โดยมีเปาหมายผูเรียนเปนคนดี มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถี

วัฒนาบนรากฐานคริสตจริยธรรม  ผานโครงการพัฒนาระบบประกาศพระกิตติคุณแบบมีสวนรวมเชิงรุก โครงการสรางหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีร

เปนฐาน (Bible Based Christian Education)  งานศาสนกิจจัดกิจกรรม Grow with bible  เปนฐานการเรียนรูคุณธรรม ในระดับประถมศึกษา และกิจกรรมเพิ่มพูน

คุณธรรมนําใจโดยผูบริหาร ในระดับมัธยมศึกษา   จัดกิจกรรม We Care for you  การเยี่ยมผูเรียนทุกระดับที่หองพยาบาลทุกวัน การบูรณาการคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา

(Wattana Characters) ไดแก ความรักและการให (Loving and Sharing) เพื่อใหผูเรียนรูจักชวยเหลือ แบงปนผูที่ตองการความชวยเหลือโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

มีความรัก ความสามัคคี มีการใหอภัย มีนํ้าใจเสียสละ มีจิตสาธารณะ ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเองและตอผูอื่น รวมทั้งปฏิบัติ หนาที่การ

เรียน กิจกรรมดวยความสุจริตละเวนการแสวงหาผลประโยชนจากผูอื่น การพูดแตความจริง รักษาความลับ ตรงไปตรงมา ไมละเมิดกฎและสิทธิของผูอื่น การมีวินัย

ปกครองตนเอง (Self–discipline) โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนของตนเอง มีศรัทธา ความเชื่อ และมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดเวลาของตนเองอยางพอเหมาะ

เพื่อใหมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกาย ใจ และสังคม ผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีคะแนนพฤติกรรม 100 คะแนนเต็ม ความรับผิดชอบและหนักเอาเบา

สู (Responsibility) เปนการทํางานในสวนของตนอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมที่เกินความคาดหมาย รักษาพลังกายและใจในการรับมือกับความ

ยากลําบากในการทํางานใหเกิดผลดีที่สุด พรอมรับผิดในสิ่งท่ีทํา ปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่องและใชทรัพยากรใหเกิดคุณคา ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ตาง ๆ ชวยงาน

ของทางโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีความรับผิดชอบในการเรียน ตั้งใจเรียนเปนแบบอยางแกทุกคน การเปนผูนําและผูตามที่ดี (Leadership &

Followership) สรางความรวมมือรวมใจในการทํางาน การแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ใหโอกาสและใหการสนับสนุนอยางดีที่สุดในทีม ผูเรียนมี

ความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมาย มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น  การตระหนักรูคุณคาแหงตนเองและผูอื่น (Self – esteem) โดย

การมองหาจุดดีของตนเองและผูอื่นอยูเปนนิจ และพรอมแสดงความช่ืนชมจากใจ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของตนเองและผูอื่นที่สามารถพัฒนาได เห็นคุณคาของความ

แตกตางแตละบุคคล  รักดูแลและปกปองตนเองโดยไมนําชีวิตไปสูความเสี่ยงหรืออันตราย และไมทํารายผูอื่นทั้งกาย วาจา ใจ ผูเรียนเคารพ ใหเกียรติ และเชื่อฟงคุณครู  มี

จิตสํานักในการประหยัดพลังงานและรักษสิ่งแวดลอม  เคารพ ใหเกียรติ และเชื่อฟงคุณครู  มีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและรักสิ่งแวดลอม การมี

กาลเทศะ (Etiquette) การปฏิบัติตัวใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ชุมชนออนไลน ไตรตรองและเลือกกระทําใหเหมาะสมกับสถานการณและสงผลดีตอผูอื่น เรียนรู

แบบแผนวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนที่แตกตางหลากหลาย เพื่อสามารถสื่อสารและทํางานรวมกันในสภาพตางวัฒนธรรมไดอยางราบรื่น ถอมตน สุภาพและใหเกียรติผูอื่นอยู

เสมอมีการแตงกายชุดผูเรียนอยางถูกตองตามระเบียบ มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบรอย ผูเรียนใชวาจาสุภาพเหมาะสม  ทั้งนี้มีการจัดโครงการสงเสริมความเปนผูนําและ

กุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  เพื่อใหผูเรียนมีความเปนผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรี โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประชุมวางแผน  จัดทําคูมือกุลสตรีวัฒนา ประชาสัมพันธช้ีแจงในการปฏิบัติหนาท่ีและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม Smart Leader  เปนผูนําในการ

ทํากิจกรรมยามเชา กิจกรรมการพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การบรรเลงเปยโนขอพรสําหรับอาหาร  จิตอาสาเลานิทาน วัฒนาอาสาแยกขยะ วัฒนาอาสาจราจร พี่

ดูแลนอง  กิจกรรม TO be the Leader star เปดเวทีใหผูเรียนแสดงความสามารถดานตางๆ  ในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ  มีการกํากับติดตามและรายงานทุกเดือน มีการ
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ปรับพัฒนาการดําเนินการตามสถานการณปญหาแตกตางกันตามบริบทของกิจกรรมและแผนกตามความเหมาะสม มีการเผยแพรผลงานงานของผูเรียนลงปายนิเทศ

เว็บไซตโรงเรียน Facebook WWA_Officail   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม  กิจกรรมหองเรียนดีมีความสะอาด  กิจกรรมหองเรียนดีมีวินัย  กิจกรรมผูเรียนดีศรีวัฒนา เปนการ

สรางผูเรียนใหทําความดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการคัดเลือกผูเรียนดีศรีวัฒนา ตามเกณฑการประเมิน ตามอุปนิสัย Wattana Characters    เพื่อรับเกียรติบัตร กลาว

แสดงความชื่นชมยินดีในหองประชุมและหองเรียน   กิจกรรมสงเสริมนิสัยกุลสตรีวัฒนา เปนการจัดกิจกรรม Wattana Characters Guidebook ควบคูกับหนังสือหนูนอย

มารยาทดีมีวินัยใครๆก็รักและหนังสือบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั่วโมง Home Room ตามความสามารถและความถนัด 

กิจกรรมงามจริยา เปนคัดเลือกผูเรียนประกวดมารยาทหองเรียนละ 5 คน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผูเรียนที่เปนตัวแทนเขารวมประกวดไดแสดงความสามารถบนเวที มีการ

บันทึกภาพและการเผยแพรผลงาน ลงปายนิเทศ เว็บไซตของโรงเรียนและจัดทําเปนสารสนเทศของฝายและแผนก    มีการนําผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

พิจารณาปญหา แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะตางๆไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2564 เน่ืองจากสถานการณCOVID-19 ยกเลิกการแขงขันประกวด

มารยาทกับกรมสงเสริมวัฒนธรรมและโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณไทย ในปการศึกษา 2563  โรงเรียนเขารวมการประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษาป

ท่ี 1-3 ในปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเงินทุนการ

ศึกษา 20,000 บาท

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียน รอยละ 80.50 (เปาหมายรอยละ 80) ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสตศาสนา ผานการทํากิจกรรม (จาก

โครงการประกาศและอภิบาลของผูเรียน)

2. ผูเรียน รอยละ 81 (เปาหมายรอยละ 80) มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (จาก

โครงการประกาศและอภิบาลของผูเรียน)

3. ผูเรียนรอยละ 88.38 (เปาหมายรอยละ 80 ) มีทักษะในการเปนผูนํา และการทํางานเปนทีม (โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตาม

ลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

4. ผูเรียนรอยละ 86.20 (เปาหมายรอยละ 85 ) มีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา(โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตาม

ลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

5. ผูเรียนรอยละ 98.99 (เปาหมายรอยละ 98) ประพฤติตนตามระเบียบขอปฏิบัติของโรงเรียน (จากงานเสริมสรางระเบียบวินัย)

 

     โรงเรียนจัดการเรียนรูและกิจกรรมตางๆท่ีสงเสริมความเปนไทยและภูมิปญญาไทยใหกับผูเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน วรรณกรรมและวรรณคดีไทย  ผาน

การอาน การเขียน  การแสดงบทบาทสมมุติ  กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมนาฏศิลปไทย การออกแบบชุดการแสดง  สรางผลงานการแสดง  เผยแพรผลงานในกิจกรรมของ

โรงเรียน  และแสดงสูสาธารณชน การแกะสลักผัก การประดิษฐดอกไม    การแตงกายนิยมไทยงานวันผูเรียน การจัดกิจกรรมกิริยามารยาท ปลูกฝงใหผูเรียนมีกิริยา

มารยาทตามแบบวัฒนา ผานกิจกรรมประจําวัน  การมาโรงเรียน การรับประทานอาหาร  ประกาศหนาเสาธง การเรียนมารยาทรับประทานอาหารตะวันตก   ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมอาเซียนบูรณาการ กิจกรรมชมรมและกิจกรรมวันสําคัญตางๆที่ผูเรียนไดแสดงศักยภาพทางดานการรําไทย การแสดง

นาฏศิลป ดนตรีไทย การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เนื่องจากสถานการณCOVID-19 จึงไดงดจัดกิจกรรม

  ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 99.81 (เปาหมายรอยละ 100) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย(งานเสริมหลักสูตรระดับประถมศึกษา)

2. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 80) มีศักยภาพ ในการแสดงความสามารถทางดานศิลปะการแสดงออกเกี่ยวกับความเปนไทย (จาก

กิจกรรมสงเสริมสมรรถนะการเรียนรูดานศิลปะและการแสดง)

 

     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกันในกลุมสาระการเรียนรู ทั้งประเภทเดี่ยวและกลุม  และการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม

พัฒนาพัฒนาศักยภาพตนเองในการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผูอื่น  ท้ังภายในและภายนอก   เชน  การแสดงบทบาทสมมติ  การทําชิ้นงาน การทําโครงงาน ผู

เรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุมในหองเรียน  และเพื่อนตางหองเรียน  ตางระดับชั้น   กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานผูเรียนได

เรียนรูการสํารวจตนเอง  ความแตกตางระหวางบุคคล   กลวิธีในการปรับตัวเขากับผูอื่น  อุปนิสัยที่ดีในการอยูรวมกัน โดยเฉพาะระบบผูเรียนประจํา กิจกรรมการเขาคาย

วิชาการ  กิจกรรมคายภาวะผูนํา   กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมพี่ดูแลนอง  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมพี่อาสาจราจร   กิจกรรมเลานิทาน  กิจกรรมสภาผูเรียน สงเสริม

ประชาธิปไตยและสภาผูเรียน โดยใหผูเรียนมีการคัดเลือกตั้งหัวหนาหอง การเลือกตั้งสภาผูเรียนและคัดเลือกตัวแทนผูเรียนรวมกับทํากิจกรรมสภาผูเรียน เชน เสียงตามสาย

การแยกขยะ การชวยเหลือสาธารณะประโยชน  กิจกรรมมัคคุเทศกนอย ในการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในวันวิชาการ Open House การนําเสนอนิทรรศการโครงงาน

ฯลฯ   กิจกรรมภาคีสังคมศึกษา ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนกลุมภาคี โดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามมติของสมาชิกในกลุม เชน การจัดกิจกรรมโตวาที  การอบรม

เชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะวัฒนธรรมการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความแตกตาง ทัศนศึกษาศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  และปายนิเทศเผยแพรผลงานผูเรียน
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ในการไปรวมกิจกรรมภาคีสังคม จากการทํา กิจกรรมดังกลาวสงผลใหผูเรียนของโรงเรียนเปนบุคคลที่มีเหตุผล ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น   อยูรวมกันบน

ความแตกตางและหลากหลายได

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 99.50 (เปาหมายรอยละ 100) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีนํ้าใจตอหมูคณะรูจักสิทธิของผูอื่น

จากกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภาผูเรียน

2. ผูเรียนรอยละ 99.61 (เปาหมายรอยละ 100) มีลักษณะของการเปนพลเมืองท่ีดี และสามารถอยูรวมในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสงบ

สุข (กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภาผูเรียน และจากกิจกรรมภาคีสังคม)

 

          โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหผูเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ในดานสุขภาพกายโรงเรียนมีเจาหนาที่ดูแลดานโภชนาการใหกับผูเรียน  มีเมนู

อาหารที่เนนถึงพัฒนาการตามวัย คํานึงถึงคุณคาและสารอาหารใหครบ 5 หมู  บริการถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย  มีการควบคุมคุณภาพอาหาร มีเจาหนาที่จากกรม

อนามัยมาตรวจคุณภาพของอาหารทุกป   ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ฝกใหผูเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน  ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพเปน

ประจําทุกป ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญสําหรับผูเรียนและบุคลากรท่ีสนใจโดยทีมแพทยและพยาบาล   มีการประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียน โดยใชบริษัท AIA   มีการใหความรูใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและชวยเหลือผูอื่นได เชน การอบรมหลักสูตรการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  ทีมวิทยากรโดยมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  การ

จัดกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน โปรแกรมสุขภาพ โดยการบูรณาการชีวิตผูเรียนประจํา มีการชั่งนํ้าหนัก  วัดสวนสูงของผูเรียนเปนรายบุคคลและดําเนินการวิเคราะหผูเรียน

ท่ีไมผานเกณฑเพื่อพัฒนาโดยการใหความรูดานอาหารและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหมี  นํ้าหนักสวนสูงผานเกณฑ โรงเรียนมีการวางแผนการดูแลผูเรียนที่เจ็บ

ปวย โดยดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตน  จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูเรียน  เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองใหปลอดภัยจากไขหวัดใหญและโควิด-19      

 8 อาหารเสริมภูมิคุมกันใหแข็งแรง  ความสําคัญของการฉีดวัคซีน โรคชิคุรกุนยา  โรคคอตีบ บาดทะยัก  โรคกระเพาะอาหาร การดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคที่มากับ

ฤดูหนาว ความรูวัคซีนโควิด-19 การฉีดวัคซีนโควิด   เชิญวิทยากรมาใหความรูดานสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมสุขภาวะ  เปนการออกกําลังกายยามเชาและสงเสริม

สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมรวมใจตานภัยยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมสุขภาวะ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมคายศิลปะนานาชาติ การแสดงศักยภาพทางดานนาฏศิลป ดนตรี

และศิลปะ  กิจกรรมอาชีพสรางสรรค รังสรรคโภชนาการ หนูนอยรักผัก พลพรรคนักปรุง  กิจกรรมสําหรับผูเรียน “ทักษะการเขาสังคม”ผูเรียนที่มีปญหาเรื่องความสัมพันธ

กับเพื่อน และการปรับตัว ในดานสุขภาพจิตท่ีดี โรงเรียนไดมีครูแนะแนวใหคําแนะนําและนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาเปนรายกรณี และเฝาระวังผูเรียนบาง

รายท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพื่อขอความรวมมือผูปกครองในการพาผูเรียนไปพบจิตแพทย เพื่อรักษาตามอาการ และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนคอยติดตามเฝาดูแล

อาการอยางตอเนื่อง  จากการจัดกิจกรรมดังกลาวของโรงเรียนทําใหผูเรียนของโรงเรียนมีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีเชนกัน

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 84.94 (เปาหมายรอยละ 84.00) มีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่หองพยาบาล ในการรับบริการปฐมพยาบาลเบื้อง

ตน (งานอนามัย)

2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุของผูเรียนรอยละ 0.14 (เปาหมายรอยละ 10.00) มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรายแรงลดลง (งานอนามัย)

3. ผูเรียนและบุคลากรรอยละ 83.65 (เปาหมาย รอยละ 81.00) มีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่งานดานโภชนาการ

 

          การนอมนํา“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีการพัฒนาผูเรียนมีคุณสมบัติพื้นฐาน  ดานความรูและคุณธรรม ใชเปนขอมูลในการพิจารณา ความพอ

ประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน เปนหลักในการตัดสินใจ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาอยางสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยบูรณาการหลักคิดใน

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนโดยจัด กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อการขับเคลื่อนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่องและยั่งยืนกับผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ไวอยางชัดเจนนอกจากน้ียังมีการสอดแทรกและบูรณาการ

ในรูปแบบตางๆ เชน การอบรมผูเรียนในช่ัวโมง Home room คาบนมัสการ  กิจกรรมหนาเสาธง การประสานความรวมมือกับผูปกครองในกิจกรรมตางๆ และการสอน

พระคัมภีร การประกาศพระกิตติคุณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การแขงขันเปดพระคัมภีร กิจกรรม “ปลอดผูเรียนมาสาย” กิจกรรม “หองเรียนดีมีวินัย” กิจกรรม

“Smart lady of the month” กิจกรรม “บัตรประจําตัวสรางวินัย”กิจกรรม“กิริยามารยาทงาม”กิจกรรม “ผูนํา ทําดี”   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน “พี่

ดูแลนอง”กิจกรรม“กีฬาสี” กิจกรรม“สภาผูเรียน”  กิจกรรม “เลือกตั้งหัวหนาหอง” กิจกรรม “ผูบําเพ็ญประโยชน”  มีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยบูรณาการ

ในกลุมสาระการเรียนรู  จากการใชไฟฟาที่บานและท่ีโรงเรียนลดลงติดตอกันเปนลําดับ และไดรับความรูจากหนวยงานภายนอกสูโรงเรียน  แกนนําศูนยครอบครัวพอเพียง

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรวมกันทํา เชน กิจกรรมธนาคารกระดาษ  กิจกรรมขยะเปนทรัพย  การรณรงคลดการปลอยมลพิษทางอากาศภายใน

โรงเรียน และกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ยังมี  แนวการดําเนินการรวมขับเคลื่อนเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development

Goals : SDGs   จึงดําเนินการที่จะปลูกฝงเปาหมาย SDGs  คูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานแบบบูรณาการการ  ทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝาย ลงสู

การปฏิบัติอยางแทจริง ทั้งดานกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมชมรม กิจกรรมสาธารณะประโยชน และดานการจัดการเรียนรู  เพื่อปลูกฝง สรางความตระหนัก พัฒนา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด บูรณาการประยุกต ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เชน เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) เขารวมกิจกรรม The Heart of Giving
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ของมูลนิธิศุภนิมิต เปาหมายท่ี 3 มีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Good Health and Well-Being)  การแขงขันกีฬา การเดินรณรงคตอตานยาเสพติด เปาหมายที่ 6 การ

จัดการน้ําและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)  โรงเรียนสวยดวยมือเรา การรณรงคเก็บขยะในโรงเรียน เปาหมายที่ 12 บริโภคอยางคุมคา (Responsible

Consumption and production ) การเขารวม กิจกรรมตามโครงการกินตามแมกับทางสมาคมผูบําเพ็ญประโยชน และนําขยายผลสูการปฏิบัติ  เปาหมายที่ 13 การ

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)  จากสถานการณคาฝุนละออง PM 2.5  สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนรณรงคขอความรวมมือในการดับเคลื่อนยนต

การใสหนากากอนามัย การดูแลสุขภาพ ฯลฯ ท้ังนี้เนนในเรื่องหลักคิดความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มาบูรณาการคูกับปรัชญา โรงเรียนคุณธรรม นําวิชาการ ใหผู

เรียนตระหนัก มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อเปนเยาวชนที่ดีตอไป  กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

การดําเนินงานแตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมกําหนดรูปแบบ แบงหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการแตละกิจกรรมไดแก กิจกรรมเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการปรับ

หลักสูตรใหมีหนวยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ดําเนินการสอนและสงเสริมผูเรียนเขารวมมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยการจัดเสวนา เรื่องสงเสริมอาชีพ จัดบูรณาการกิจกรรมโครงงานบูรณาการ ระดับชั้น ม.1-ม.4 ภาย

ใตหัวขอ “STEM นําชีวิตคิดอยางพอเพียง” และบูรณาการทักษะชีวิตและWattana Characters รวมถึงกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในและภายนอก บูรณาการการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มีการกํากับติดตามและประเมินผล  กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน

กิจกรรมการออมทรัพย การใหความรูทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรม เชน สหกรณรานคา การรูจักตนเอง การจัดทําบัญชีรับจายรายบุคคล  กิจกรรมดาน

สังคม เปนการปลูกฝงใหผูเรียนรูจักชวยเหลือสังคม  เชน   โรงเรียนสวยดวยมือเรา การเขารวมกิจกรรมสําคัญ  การเผยแพรความรูสูครัวเรือนครอบครัวสูโรงเรียน  การ

รวมกิจกรรมขององคกรภายนอก  กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  ใหความรูทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมตางๆ ไดแก ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดลอม  โรงเรียนปลอดโฟมและถุงพลาสติก การแยกขยะในโรงเรียน  การบําเพ็ญประโยชนในที่สาธารณะ การสงเสริมประดิษฐนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน 

กิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม  ใหความรูทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมตางๆ ไดแก  การอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมไทย พิพิธภัณฑวัฒนารวมสืบสานและ

ถายทอดวัฒนธรรมของวัฒนาวิทยาลัย  กิจกรรมดานศาสนา    ใหความรูทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมตางๆ ไดแก  การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา  การเขาคายคุณธรรม  การประกาศยกยองชมเชย มอบเกียรติบัตรและของรางวัล  กิจกรรมฉลาดรูสูความพอเพียง เปน การแขงขันตอบปญหาความรอบรู

สังคมศึกษา และวิถีพอเพียงภายในโรงเรียน การแขงขันเขียน Mind Map แขงขันความรูประวัติศาสตร   

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 99.00) ไดรับความรูหลักทฤษฎีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

2. ผูเรียนรอยละ 97.70 (เปาหมายรอยละ 85.00) มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง (กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

     โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียน ไดแก โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการสงเสริม

สมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล งานเสริมสรางระเบียบวินัยและดูแลชวยเหลือผูเรียน  งานอนามัย  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรม

ผูนําสูการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมสรางลักษณะนิสัยกุลสตรีวิถีวัฒนา งานบมเพาะกุลสตรีวัฒนา โครงการประกาศและอภิบาลของผูเรียน   กิจกรรมคายภาวะผูนําผูเรียน

ม.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภาผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมทองแหลงเรียนรูสู

ศตวรรษใหม
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                          

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีการกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียน สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เนนการใชเทคโนโลยีและการพัฒนาตนเอง การสรางสรรค

นวัตกรรม ในการกําหนดวิสัยทัศน โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของกับทุกฝาย ทั้ง 4 เสาหลัก คือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มูลนิธิสมาคมศิษย

วังหลังวัฒนา สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความประพฤติดี เปนคนดีตามหลักคริสตศาสนา ที่ไดรับการฝกฝน

ทักษะผูนําท่ีดีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาโดยสามารถใชชีวิตใหทันตอสังคมโลกไดอยางมีความสุข ทั้งการเปนผูนําในการสรางสรรคนวัตกรรม โรงเรียนไดกําหนดวิสัย

ทัศนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรของพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยกําหนด วิสัยทัศน ปการศึกษา 2563-2565 ดังนี้

“สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปนผูนํา ในศตวรรษใหม” มีการกําหนดทิศทางองคกรโดยยึดหลักปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่วา “คุณธรรม นํา วิชาการ” และ

ตามอุดมการณของมิชนารี ผูกอต้ังโรงเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนของโรงเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม   มีความเปนกุลสตรี ทั้งมีความสามารถในดานวิชาการ ภายใต

หลักการบริหารจัดการโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน และ ลักษณะกุลสตรีวัฒนา เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียนทุกคน ไดแก

ความรักและการให การซื่อสัตย ความมีวินัย และ  ความรับผิดชอบ เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีความตระหนักและรูคุณคาแหงตนและผูอื่น การมีกาลเทศะ

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนไดจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา

2563 – 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สงเสริมความเปนผูมีคุณธรรม มีความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา   ในศตวรรษใหม สงเสริม

สมรรถนะและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาการบริหารจัดการโดยระบบ SDMA (Student

Digital Management Application)   มีอาคารตนแบบเพื่อเปนตัวอยางในการใชพลังงานอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด และการประกาศและอภิบาลของครู
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บุคลากร ในการนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สูการปฏิบัติ โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา โรงเรียนมีระบบในการ

บริหารจัดการ และการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA อยางเปนระบบเพื่อใหเกิด ประสิทธิผลสูงสุด มีการวางระบบกํากับ ติดตาม

รายงานและประเมินผลการดําเนินโครงการผานระบบ Scorecard Cockpit อยางเปนระบบ ในแตละปการศึกษาโรงเรียนไดจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self–Assessment Report :SAR) เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด รับทราบอยางตอ

เน่ือง    ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษาสูอาเซียนและสากล มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการบริหารงาน สงเสริม สนับสนุนทีม

บริหารงานในการทํางานรวมกันเปนทีม   ใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management : RBM) และหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced

Scorecard :BSC) เพ่ือบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ ในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดนําโปรแกรมประเมินผลงานเชิงประจักษ

(Scorecard Cockpit) มาใชในการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลความกาวหนาในการบริหารจัดการ โครงการตามแผนยุทธศาสตร  มีการนิเทศติดตามงานอยาง

เปนระบบตามสายบังคับบัญชา ในรูปของการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารภายใน คณะกรรมการบริหารแผนก ฝาย งาน เพื่อสงเสริม

การทํางานรวมกันเปนทีมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยวังหลัง–

วัฒนา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และหนวยงาน องคกร ชุมชนในทองถิ่น โดยสราง เครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนา 3 ดาน

คือ

1. ดานคุณภาพของผูเรียน

         1.1 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความเปนผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

         1.2 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

         2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาดวยระบบวงจรคุณภาพ PDCA

         2.2 มีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงจํานวนผูเรียนที่มีแนวโนมลดลงจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลง   ในโลกยุคปจจุบัน

         2.3 นําหลักการ Objective and key Results (OKRs) มาใชในการตั้งเปาหมายเพื่อวัดผลความสําเร็จ   ขององคกร

3. ดานคุณภาพครูและบุคลากรตามวิถีวัฒนา

         3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม มีภาวะผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

        3.2 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูในศตวรรษใหม

 

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) ภายในวงจรคุณภาพ PDCA  เปนการกระจาย

อํานาจใหบุคลากรทุกฝาย แผนก มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในรูปของคณะกรรมการบริหารงานฝาย และแผนก เพื่อกระจายอํานาจ เปดโอกาสใหฝาย และแผนก

เสนอความคิดเห็น ในการบริหารจัดการงานในหนาท่ีรับผิดชอบ การจัดทํางาน โครงการ และงบประมาณเพื่อนําเสนอขออนุมัติ  และความเห็นชอบจากผูบริหาร ทุกฝาย

งาน และแผนก และการอนุมัติโดยผูบริหารไดรับการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานจาก ผูบริหารอยางตอเน่ือง สงผลใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการประชุมตาม สายงานในฝาย แผนก และการประชุมครูรวมทุกเดือนๆอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปญหา รับฟงความคิดเห็น และผล

การดําเนินงาน เพ่ือใหความชวยเหลือในการแกปญหา และนําขอมูลมาปรับพัฒนาการบริหารงานตอไป เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกคนมีโอกาสประเมินผลงานของ

ตนเองและทีมงาน เพ่ือนําผลการประเมิน ไปพิจารณาความดีความชอบ และพัฒนางาน บุคลากรที่ จะตองปรับปรุงการพัฒนางานจะไดรับขอมูล ยอนกลับเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น เปดโอกาส ใหผูเรียน และผูปกครอง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถาม ความพึงพอใจของผูเรียน และผูปกครองที่มีตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูล มาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  โรงเรียนตอไป โรงเรียนจัดสวัสดิการใหกับครูนอกเหนือจากที่ครูไดรับจากหนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีที่พักใหกับครูในโรงเรียน อาหาร 3 มื้อเชา กลางวัน เย็น มีการตรวจสุขภาพประจําป ในภาคเรียนที่ 2 สวัสดิการการ

ประกันสุขภาพ เครื่องแบบโรงเรียนและเสื้อยืดโรงเรียน ทุนการศึกษาบุตรครู การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาในและตางประเทศ นอกจากน้ีโรงเรียนมี

โครงการ “ตนแบบมะขามหวาน”เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับคุณครูและบุคลากรท่ีมีคุณธรรม มีภาวะผูนํา และมีคุณสมบัติความเปน กุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรี

วัฒนา (Wattana Characters)

 

         ผูบริหารไดบริหารโรงเรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2563-2565 แผนระยะ 3 ป ในสวนของปการศึกษา 2563 ผูบริหารและทีมบริหารดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 จํานวน 13 โครงการ และงานตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบไปดวยงานศาสนกิจ

งานฝายกิจการพิเศษ งานฝายนโยบายและแผน งานฝายผูชวยผูจัดการ งานฝายบริหาร งานฝายการจัดการ  งานฝายวิชาการและกิจการผูเรียน
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          มุงเนนการสรางผูเรียนทุกคนใหมีความประพฤติดี เปนคนดีตามหลักคริสตจริยธรรมท่ีไดรับการฝกฝนทักษะผูนําที่ดีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา (Wattana

Characters) และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม (3R8Cs) สามารถใชชีวิตกาวทันตอสังคมโลกไดอยางมีความสุข และในการนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาฯ สูการปฏิบัติ โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา โรงเรียนมีระบบ  ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป ตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA อยางเปนระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการวางระบบกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผลการดําเนินโครงการ ผาน

ระบบ Scorecard Cockpit อยางเปนระบบ ในแตละปการศึกษาโรงเรียนไดจัดทํารายงานประเมินตนเองของ สถานศึกษา (Self – Assessment report : SAR) เพื่อ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด รับทราบอยางตอเนื่อง รายละเอียดการ ดําเนินงาน

ดังน้ี

          โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยรวม จากการประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน

ปฏิบัติงานประจําป พบวา โรงเรียน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม

         โรงเรียนไดรับรางวัลวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ดานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award :

TQA) และไดรับรางวัลวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices) ดานการนํา Balance Scorecard มาใชในการวางแผนยุทธศาสตร ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

          มีโปรแกรมติดตามแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ป ค.ศ.2019 – 2022 CSEP : CCT School Education Plan Program  ของพันธ

กิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักร ในประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2563

          โรงเรียนมีคณะกรรมการท่ีประกอบดวยผูบริหาร บุคลากรระดับบริหารงานโรงเรียน ครู และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละคร้ัง อยางเปนระบบ เมื่อดําเนินการเสร็จ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสรุปผลการติดตามตรวจสอบฯ และเสนอแนะใหแก ครู

บุคลากร และผูเก่ียวของเพ่ือนําผลการติดตามตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะไปพัฒนางานอยางเปนระบบ 

         ระบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน โดยไดรับความรวมมือจาก ผูปกครองเครือขาย ผูปกครองอาสา สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา

ชุมชน  และองคกรที่เก่ียวของ ทําใหการมีสวนรวมหรือเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนสรางความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เชน     

1) กระบวนการปลูกฝงลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  ใหกับผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องดวยความรวมมือจากผูเรียน  ผูปกครอง ครูและผูเกี่ยวของ

2) การประสานความรวมมือจากสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา มูลนิธิ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อดูแลความปลอดภัยของผูเรียนในการมาโรงเรียน

ดวยความปลอดภัย  สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงความรักและการให ผานกิจกรรมพี่ดูแลนอง พี่อาสาจราจร พอแมอาสา เครือขายผูปกครองและศิษย

เกา

3) การชวยเหลือดูแลผูเรียนสุขภาวะของผูเรียน  ผูปกครองท่ีเปนแพทยมาใหความรูกับผูเรียนในการดูแลตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี ลดอวน ลดโรค และเขียนบทความเผยแพร

เก่ียวกับโรคไขหวัดระบาด

4) ผูปกครองที่เปนนักกฎหมาย และผูพิพากษา เปนวิทยากรใหความรูดานกฎหมายกับการใชสื่อโลกออนไลนที่ผิด

5) การมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ดําเนินการแบบมีสวนรวมจากผูเรียน ครู ผูปกครอง ศิษยเกา ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาและจิตแพทย  

6) ผูปกครอง ผูเรียน ชุมชนใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน ชมรม อาสาจราจร

 

     โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เริ่มใชในปการศึกษา 2553  โดยผานการวิเคราะห

ความตองการของผูเกี่ยวของตามบริบทของสถานศึกษา ผานทางผูปกครอง ผูเรียน คุณครู นโยบายของโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร 

โดยผูเช่ียวชาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนไดทําการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน  มีความสอดคลองกับสภาพในสถานการณโลกปจจุบัน 

ดําเนินการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร โดย รศ.ดร.มารุต พัฒผล  ผูเชี่ยวชาญ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นําผลการประเมิน

เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนา

หลักสูตรทุกป  และในปการศึกษา 2563  ไดมีการปรับหลักสูตรจากการนําขอมูลของผลการประเมินการใชหลักสูตรโดยใช  CIPP MODEL  และผลการทดสอบระดับชาติ 

มาปรับพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานระดับชาติ  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของตนสังกัด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี การปรับใหมในวิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา การงานอาชีพ ในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  วิสัยทัศนของโรงเรียน  มีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นเรื่องพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียน  และสงเสริมทักษะแหงอนาคตใหกับผูเรียนไดแก STEM Education,  Active Learning, Problem Based Learning, Game

Based Learningและ CCT - Thinking Schools Model  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเชนกันเพื่อยกระดับสมรรถนะของผูเรียนใหสามารถออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมใหมของตนเองได ซึ่งเปนการหลอหลอมใหผูเรียนเกิดทักษะดานตางๆ และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องใหสามารถนําไปเปนฐานในการสรางผลผลิตหรือ

นวัตกรรม (innovation) ในอนาคต  รวมถึงการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่21  มาใชในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู  จนสามารถพัฒนา

ตนเอง ตามธรรมชาติไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

          โรงเรียนดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมาย  และวิสัย

ทัศนของสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนโดยในระดับประถมศึกษา โรงเรียนจัดหองเรียนเนนการพัฒนาความเขมขนภาษาอังกฤษ เปนหองเรียน

Premium English Course (PEC) หองเรียน Intensive English Courses (IEC) นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรทางเลือกใหกับผูเรียน โดยเนนการจัดการะบวนการ
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เรียนการสอนในทุกวิชาเปนภาษาอังกฤษ สอนโดยครูตางชาติ คือ หลักสูตร English Program(EP)สําหรับระดับประถมศึกษา โรงเรียนเปดหองเรียนทางเลือกใหกับผูเรียน

ท่ีมีศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ คือ หองเรียน Premium English Course (PEC) และผูเรียนที่มีศักยภาพทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร คือ หองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตามแนวทาง สสวท.  สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไดมีการจัดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจใหกับผูเรียน ไดแก

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  แผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปะ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ- สังคม  และมีวิชาภาษา

อังกฤษแบบเขม Intensive English Courses (IEC) ในแผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปะ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ- สังคม เปนทางเลือกใหกับผูเรียน นอกจากรายวิชาพื้นฐานที่ผูเรียนจะเรียน

ตามหลักสูตรแลว โรงเรียนยังจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนนของโรงเรียน และสนองความตองการของผูปกครอง  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ที่สงเสริมใหผูเรียน

คนพบและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี รูจักเลือกและตัดสินใจอยางมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง วางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ สามารถปรับตัวได เปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม และวินัย มีจิตสํานึก ท่ีรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม สิ่งแวดลอม ครอบครัว และสังคม

          โรงเรียนวางแผนการดําเนินการดวยระบบการนิเทศ  กํากับติดตามและประเมินการใชหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกป  โดยใช CIPP  MODEL  โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  การนิเทศการเรียนการสอนของครู  โดยคณะกรรมการบริหารภายในและผูเชี่ยวชาญภายนอก  การประเมินการใชหลักสูตร

รายหนวยโดยครูผูสอน  และการประเมินหลักสูตรโดยผูปกครอง  ผูเรียน  นําสรุปผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป  ในการประเมินหลักสูตรมีการ

ประเมินผล  โดยประเมินท้ัง  4 ปจจัยหลัก  ไดแก  ดานบริบท (การจัดทํา หลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาและการพัฒนาหลักสูตร)  ประเมินโดยครูและคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  ดานปจจัยเบื้องตน  (ความพรอมในดานตัวครู  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ และแหลงการเรียนรู)  ประเมินโดยครู  ดานกระบวนการ (การบริหาร

หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดผล และการประเมินผลการสอน) ประเมินโดยครู และดานผลผลิต โดยใชขอมูลจากประเมินผล 8 กลุม

สาระการเรียนรู และผลการสอบระดับชาติ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ระดับประถมศึกษาปที 6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา

ปท่ี 6) 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ผูปกครอง ผูเรียน รอยละ 97.26 (เปาหมาย 90) มีความพึงพอใจตอหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (จาก

งานประเมินผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน)

2. ครูผูสอน รอยละ100 (เปาหมาย 100 )จัดการเรียนรูครอบคลุมตามกระบวนการของหลักสูตรโรงเรียน (จากงานนิเทศ)

 

          โรงเรียนมีการพัฒนาครู ดวยการสรางเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC) จํานวน 2 กระบวน คือ  1) ระบบพี่

เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยแตงตั้งคณะกรรมการระบบพี่เลี้ยง จัดทําคูมือระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาครู   ดร.เฉลิมชัย พันธุเลิศ     ผูอํานวยการสถาบัน

สังคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรในการติดตาม  ใหขอเสนอแนะ ตามคูมือระบบพี่เลี้ยง 2) การสรางชุมชนครู โดย ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญู คณะคุรุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเช่ียวชาญในการและติดตามใหขอเสนอแนะ ตามคูมือการสรางเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู โดยคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนศึกษา

วิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู การสอนของครู ประชุมวางแผน จัดทําปฏิทินการทํางาน เขียนโครงการ  ผูบริหารหนุนเสริมการสรางชุมชนดําเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (WWA – CMS : Wattana Wittaya Academy – Coaching and Mentoring System)แกครูพี่เลี้ยง-นอง

เลี้ยง ”ประชุมใหความรูแกคณะครูในการสรางเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ระดับประถมศึกษา จํานวน 4 ชุมชนระดับมัธยมศึกษา   จํานวน 3 ชุมชน พัฒนาครูตาม 

6 คุณลักษณะ ของทุกแผนก

          ขั้นท่ี 1  Share mission , vision ,and value. คือ มีวิสัยทัศน  พันธกิจ และคานิยมรวมกัน

          ขั้นท่ี 2  Collective inquiry  คือ การสืบคนหาแนวทางการ ทํางานและความตองการรวมกัน

          ขั้นท่ี 3  Collaborative teams  คือ กลุมของสมาชิกท่ีแบงปน จุดประสงค สรางกลยุทธ เพื่อการเปดโอกาสการ    เรียนรู/ ทักษะของแตบุคคล

          ขั้นท่ี 4  Action orientation and experimentation  คือ การปฐมนิเทศและการทดลองปฏิบัติ

          ขั้นท่ี 5  Continuous improvement  คือ การปรับปรุงอยาง สมํ่าเสมอเปนพันธสัญญาระหวางสมาชิกของชุมชน

          ขั้นท่ี 6  Results orientation  คือ  ผลของการปฐมนิเทศ   หรือใหความสําคัญกับผลท่ีเกิดขึ้น

             คณะกรรมการติดตามการพัฒนาครูตาม  6 คุณลักษณะ ผูเชี่ยวชาญภายในจํานวน 4 คน ติดตาม ใหขอเสนอแนะแกชุมชนครู และชุมชนครูตรวจสอบการดําเนิน

งานและการประเมิน สรุป ขั้นที่ 6 Results orientation  คือ  ผลของการปฐมนิเทศ หรือใหความสําคัญกับผลที่เกิดขึ้น

            ในการบริหารและการพัฒนาอาคารสถานที่ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในดานความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

ปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  โรงเรียนกําหนดใหมีงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน เพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องการดําเนินการและซอมแซม บํารุงรักษา อาคาร

สถานที่และภูมิทัศน มีการจัดทําสารสนเทศดานอาคารสถานที่ การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู รวมถึงการดูแลบํารุงรักษา การสรางและพัฒนาภูมิทัศน และพื้นที่สีเขียว

งานสาธารณูปโภค ที่รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน และงานจราจรและรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัยและมี

ระบบปองกันอันตราย มีการวางระบบ  ดวยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหปลอดภัย เชน หองสุขา การใหบริการน้ําดื่ม น้ําใช ที่สะอาดปลอดภัย และ
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มีปริมาณเพียงพอ โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบความสะอาดของนํ้าดื่ม นํ้าใชอยางสมํ่าเสมอ การติดตั้งสัญญาณตัดไฟ และติดตั้งเครื่องกรองนํ้าทุกจุด

ท่ีมีคุณสมบัติในการกรองคลอรีน สนิม ตะกอน  เช้ือจุลินทรีย มีจุดบริการนํ้าดื่ม และหองสุขา แตละระดับชั้น แตละอาคาร เชน ระบบเซฟ ที คัท สัญญาณดักควัน

สัญญาณจับความรอน สัญญาเตือนภัย ถังดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน และปายทางออก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัด ใหมีการซอมปองกันอัคคีภัย ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

          ท้ังนี้เปนวิสัยทัศนของผูบริหาร ที่จะจัดการดูแลอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมตางๆ  ในโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย และสวยงามอยูเสมอ เพื่อ

เอื้อตอการเรียนรู และการเติบโตของผูเรียนทุกระดับ ท้ังดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตไดเต็มศักยภาพ  ในอาคารเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ  มี

อุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความสะอาด ปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี  เชน สนาม

กีฬา มีอุปกรณเครื่องเลนสําหรับการเลนและออกกําลังกายตามความตองการของผูเรียน มีหองปฏิบัติการดนตรีไทย หองปฏิบัติการดนตรีสากล หองปฏิบัติการ    ศิลปะ 

หองปฏิบัติการ นาฏศิลป หองปฏิบัติการอาหาร หองทดลองวิทยาศาสตร หองสงเสริมการเรียนรู หองให คําปรึกษา หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หองเรียนแบบกลุมยอย หองเรียนขับรองประสานเสียง เปนตน

          จากการประเมินความพึงพอใจ ผูเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง พบวา มีความพึงพอใจบรรยากาศ สถานศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการสุขลักษณะ ความ

มั่นคง แข็งแรง อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีการซอมอัคคีภัยเปนประจําสมํ่าเสมอ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24

ช่ัวโมง ผูเรียนมีความสุขท่ีไดมาโรงเรียน และไดศึกษาเรียนรูในบริเวณโรงเรียนอยางปลอดภัย

โรงเรียนจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานครอบคลุมการใชงาน ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ตามภาระงานของฝาย/งานตางๆ ภายในโรงเรียน มีจัดเก็บ

ขอมูลและสารสนเทศในรูปของแฟมจัดเก็บขอมูล และระบบโปรแกรมตางๆ โดยระบบการใชงานทันสมัย ทันตอการใชงาน มีประสิทธิภาพ งาย และสะดวกรวดเร็วตอการ

สืบคนและการใหบริการ  มีการพัฒนาตอเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยูเสมอ มีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารและจัดการ

งานของโรงเรียน และใชในการเรียนการสอนไดเกิดประโยชนคุมคา โดยระบบโปรแกรมท่ีใชมีดังนี้                 

          ระบบโปรแกรมที่ใชในการบริหารและจัดการงานของโรงเรียน ไดแก  ระบบโปรแกรม Infopro ใชในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยง กับระบบบริหารงานของตน

สังกัด คือ มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังนี้ ระบบงานบัญชีการเงินและงบประมาณ  ระบบงานจัดซื้อจัดจาง ระบบคลังพัสดุ ระบบครุภัณฑ  ระบบบริหารงาน

บุคคล และระบบสนับสนุนผูบริหาร นอกจากนี้มีระบบโปรแกรม Scorecard Cockpit ใชกํากับ ติดตาม การรายงาน การปฏิบัติงานตามโครงการยุทธศาสตร  ระบบบันทึก

การเขาออกงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน บันทึกและสรุปสถิติการเขาออกงานของครูและบุคลากร โปรแกรมประวัติครู โปรแกรมทะเบียนผูเรียน โปรแกรมบันทึก

ผลการเรียน  และโปรแกรมตรวจขอสอบ

          ระบบโปรแกรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก  ระบบบันทึกผลคะแนนสอบ ระบบประกาศผลการเรียนผานเว็บไซต ระบบบทเรียนออนไลน และ ระบบสื่อ

การสอนออนไลน (โดยบริษัทเลิรนฯ)  ระบบหองสมุด ระบบบันทึกสถิติผูเขาใชหองสมุด และระบบจองหองสื่อมัลติมีเดีย

           นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดเริ่มพัฒนาระบบโปรแกรมท่ีชวยในการเรียนการสอน ไดแก ระบบ SDMA (Student Digital Management Application) ซึ่งจะชวยให

ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลา และทบทวนได และยังสามารถทําขอสอบออนไลนไดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีคุณครูเปนผูนําเขาขอมูล ไดแก เนื้อหาบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน และขอสอบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีระบบวิชาการใหคุณครูสามารถสงแผนงานผานระบบ โดยผานการตรวจสอบและประเมินจากฝายวิชาการได

 

โรงเรียนมีบริหารจัดการโครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและสมรรถนะสายปฏิบัติงาน โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะฯ 6 ประการ โดยดําเนินการ อบรม

สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ดังน้ี 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลนโปรแกรม Zoom) การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนสมรรถนะ

สําหรับครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดใหมในการวิจัยเพื่อการเรียนรู” 3.งานสัมมนา “ครูตนแบบสรางนวัตกรรมสู

สังคมตามรอยพระราชา” จัดโดยสมาคมครูภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย มูลนิธิธรรมดีศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  4.การอบรมหัวหนา

หมวดผูบําเพ็ญประโยชนขั้นพ้ืนฐาน รุนกลาง-ใหญ ระดับมัธยมศึกษา 5. กิจกรรมสกัดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนดวยกระบวนการ PLC  6. การศึกษาดู

งานของครูศิลปะระดับมัธยมศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานศิลปะสาขาตางๆ 7. ครูระดับปฐมวัยเขารับความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลและแนวทาง

การปรับพฤติกรรมตามโครงการ School mental health consultant 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การโคชและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 9. อบรม

เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูและการคิดเชิงคํานวณ” ฯลฯ ครูผูสอนทุกคนนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

นวัตกรรมการสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนทักษะกระบวนการคิด โดยฝายวิชาการและทีมบริหารแผนกมีการกํากับ ติดตาม และนิเทศ  ฝายวิชาการได

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพแกครูผูสอนไดแก  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการ

เผยแพรความรูในเว็บไซตโรงเรียน การประกวดและคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียน  มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC)

          โรงเรียนมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับจํานวนผูเรียนที่มีแนวโนมลดลง จากสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยการวางแผนในการพัฒนาการบริหารและการ

จัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมวางแผนในการรักษาผูเรียนในโรงเรียนไวและการรับผูเรียน

ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น

1. ดําเนินการในการรักษาผูเรียนในโรงเรียนไวดานการเรียนการสอน โดยการเปดรายวิชาทางเลือกใหกับผูเรียน โดยเปดเพิ่มเติมเปนแผนการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเขม IEC แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คหกรรม ในระดับชั้น ม.4 นอกจากนี้

ทางโรงเรียนไดพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษประจําทั้งครูไทยและครูตางชาติตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรู

ครูดิจิทัล มีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ชัดเจน มีครูแนะแนวและนักจิตวิทยาในการชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล 
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2. ดําเนินการรับผูเรียนภายนอกเพ่ิมมากขึ้นโดยการบริหารจัดการดวยการ “จัดทําแผนยุทธศาสตรทางการตลาดของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” ดังนี้

วางแผนการรับผูเรียนใหม ประชาสัมพันธส่ือสารขอมูลการรับสมัครผูเรียนหลากหลายชองทาง เชน จัดกิจกรรม Open House ออนไลน การ

เผยแพรผลงาน/กิจกรรมของผูเรียนทุกระดับชั้น   สงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ  การมอบทุนการศึกษาแกผูเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือ

สรางช่ือเสียงมาสูโรงเรียน เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธและการสื่อสารใหหลากหลาย  ดําเนินการรับสมัครและสัมภาษณคัดเลือกผูเรียน

ใหม    

          ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รูป

แบบออนไลน ผานระบบตาง ๆ ไดแก ระบบ SDMA ระบบ ZOOM  ตามตารางการเรียนการสอนที่กําหนด ดําเนินการวางแผนการจัดอบรม Microsoft Team (MS

Team) ใหแกครู เพ่ือใหครูพัฒนาความสามารถในการใชงานระบบ MS Team สําหรับการจัดการเรียนการสอน และจัดสอบวิถีใหมแบบออนไลนดวย Dugga-Digital

Assessment Platform

3.ดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูปกครองและผูเรียน   โรงเรียนมีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาปการศึกษา 2563   โดยนําขอมูลและขอเสนอแนะมาวิเคราะห  วางแผนและหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในดานการให

บริการเก่ียวกับการจัดการศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองในการศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การลดความเสี่ยงในการลาออกระหวางปการศึกษา และการ

สรางช่ือเสียงใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไป โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของแตละฝายท่ีเกี่ยวของซึ่งเปนการแกปญหาแบบมีสวนรวม โดยจัดทําเปน OKRs  ซึ่งเปนการ

ตั้งเปาหมายในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จของฝายตางๆ แผนกประถมและมัธยมศึกษา ในปการศึกษา 2564

ผลการดําเนินงาน

          โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง ทําใหทุกคนมีความมุงมั่นในการดําเนินการตามเปาหมายของงานแตละคน แตละฝาย ในการแก

ปญหาอยางจริงจัง  โดยมีผูบริหารมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการกํากับติดตาม อยางตอเนื่อง ใหความรู  รวมคิด รวมทํา  ใหกําลังใจ  เสริมแรง ในการขับเคลื่อนไปสู

ความสําเร็จ

โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง แบบประชุมรวม ประชุมเฉพาะหอง และประชุมรายกรณี  ในการรับทราบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ผลการ

เรียน พฤติกรรมของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมท่ีผูเรียนตองเขารวมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหกับปกครองรับทราบ ในแตละปการศึกษา  ตลอดจนรวม

เสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมช่ืนชมผลงาน และความสําเร็จของผูเรียน และในชวงสถานการณ COVID-19 มีการประชุม

สื่อสารผานระบบออนไลนในการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ในการประชุมใหญของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มี

การจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา   มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตางๆ

เชน Facebook,   Web site,  Line,YouTube,WWA TVและWWA Official เปนตน

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ  ไดแก งานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการสถานศึกษาปการศึกษา 2563 โครงการพัฒนาหลักสูตร คริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร

โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล  โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูดิจิทัล
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 111

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 94.00 109 98.20
ยอด

เยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 111

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 111

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวย

เหลือพิเศษ
√ - 111

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ

ผลงาน
√ - 106

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได
√ - 104

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 92.00 107 96.40
ยอด

เยี่ยม

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 111

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 106

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 105

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 95.00 110 99.10
ยอด

เยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 110

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก

ที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 110

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 99.00 110 99.10
ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 111

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู
√ - 108

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล √ - 111

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 111
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 96.00 111 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการ

เรียนรู
√ - 111

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง √ - 111

6. จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และศักยภาพผูเรียน 77.00 111 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 ครูมีการศึกษาคนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรูใน

การวิจัย จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหา หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู

และหรือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ อยางนอย ปละ 1 เรื่อง

√ - 111

7. มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 94.00 107 96.40
ยอด

เยี่ยม

7.1 ครูมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนาประพฤติตนเปนแบบอยางเพื่อใชในการปลูกฝง

และสงเสริมลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยผานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน

√ - 107

สรุปผลการประเมิน 98.46
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

          ครูศึกษาเปาหมายคุณภาพของผูเรียนตามหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเปาหมาย มาตรฐานตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูของรายวิชาและจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูที่แสดงถึงการมีพัฒนาการคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจนใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตอบสนองความแตก

ตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  สงเสริมทักษะการคิด เนน 3R8C  โดยการศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จากการ

ทดสอบกอน-หลังเรียนและการบันทึกขอมูลผลการทดสอบ นําขอมูลผลการวิเคราะหมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทโลกยุคปจจุบัน และคํา

นึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการบูรณาการรวมกัน ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยใชการถามตอบ การอภิปราย การบรรยาย อธิบาย แผนที่

ความคิด กระบวนการกลุม การสาธิต การแกปญหา การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ เนนกระบวนการ Active Learning สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

และทักษะการคิดโดยใช CCT-TS Model อยางนอย 10 % ของจํานวนแผนการสอน ลงในระบบ SDMA  ครูสรางและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อจาก  Power

Point Quizziz, Plickers, Google form Application Kahoot, FlipQuiz E-learning, Micro:bit Scratch โปรแกรมแอบเพจ GSP google classroom ฯลฯ มีการจัด

กิจกรรมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คายทักษะกระบวนการสรางสรรคผาน STEAM ศึกษาดูงาน

ณ โรงเรียนกําเนิดวิทยและสวนปาวังจันทร จ.ระยอง ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ศึกษาแหลงเรียนรูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

การอบรม big data & data analytics เปนตน ผูเรียนไดมีการสรางสรรคช้ินงานและนําเสนอที่แตกตางกัน เชน ผลงานบูรณาการวัฒนาสรางโลกสีเขียวและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ขวดนมแปลงราง คลิปVDO รณรงคอาสาแยกขยะ  คลิปVDO หางไกล Virus Covid-19  รวมใจตานภัยรักษสิ่งแวดลอม รักวัฒนา รักษสิ่ง

แวดลอม อยูดีมีสุข ฯลฯ จากสถานการณ COVID-19 ครูผูสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom  มีการใช
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Break out room เพื่อแบงกลุมยอยผูเรียนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสามารถ share หนาจอในการนําเสนองานได   มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูเพื่อเปน

แนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อรูปแบบออนไลน เชน การใชงานระบบZoom  การสรางแบบทดสอบและการจัดการสอบวิถีใหมแบบออนไลน ดวย Dugga-Digital

Assessment Platform   การใชงาน Microsoft team for learning  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูและบันทึกหลังสอน โดยหัวหนากลุมสาระ หัวหนางานวิชาการ

และผูบริหาร  มีการสะทอนขอมูลกลับใหครูมีการปรับ แกไขแผนการจัดการเรียนรู กอนนําไปสอน

          ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการวัฒนาสรางโลกสีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางเสริม สุขภาพ(สสส.) โดยบูรณาการในสาระของตนเองและมี

หนวยบูรณาการในระดับชั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลายสงเสริม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

และใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู เชนการจัด ปายนิเทศ การเรียนรูแบบผสมผสานดวย Learn Anywhere รูปแบบออนไลน รายวิชาภาษา

อังกฤษ วิชา วิทยาศาสตร การเรียนรูผานการปฏิบัติจริงหรือสถานการณจําลองทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการนําไปประยุกตใช ในชีวิต -กลุมสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมการ

อานออกเสียง เลานิทาน โตวาทีและรูจักการละเลนของผูเรียนไทย -กลุมสาระคณิตศาสตรจัดกิจกรรมการชั่ง ตวง วัด การจําลองสถานการณตางๆใหผูเรียนฝกแกปญหา

กลุมสาระวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงาย Coding การทดลองทางวิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมแสดงบทบทสมมติ

จําลองเหตุการณในสถานการณตางๆ กลุมสาระสุขศึกษา จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เลือกเลนกีฬาไดตามความสนใจ การปฐมพยาบาลเบื้องตน กลุมสาระศิลปะ จัด

กิจกรรมการวาดภาพ การปน การรํา การเตนประกอบจังหวะและการเลนดนตรีไทย ดนตรี สากล กลุมสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมฝกซอมแซมเสื้อผาอยางงาย การ

แกะสลัก การประกอบอาหารจานเดียว กลุมสาระภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการฝกพูด Speech เลานิทานเปนภาษาอังกฤษ

การนําเสนอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CCT Thinking School Model ระหวางวันจันทรที่ 23 – วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย

การนําเสนอนิทรรศการ ผลงาน CCT – TS รูปแบบวิดีทัศน การดําเนินงานขับเคลื่อนของโรงเรียน ผลงานผูเรียน แฟมแผนการจัดการเรียนรู ใบ

งาน ใบความรู และ Roll Up Stand

รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการผูเรียน และทีมงาน จัดบูธในวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ลาน

อเนกประสงค ช้ัน 5 สํานักงานสภาคริสตจักร ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100)จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ Active Learning สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษใหมและทักษะการคิดโดยใชรูปแบบ CCT-TS Model (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู ระดับประถมศึกษา)

2. ครูรอยละ 94.99 (เปาหมายรอยละ 90) จัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ (จากงานจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ระดับประถมศึกษา)

3. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100)จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ Active Learning สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษใหมและทักษะการคิดโดยใชรูปแบบ CCT-TS Model (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

4. ครูรอยละ 97.50 (เปาหมายรอยละ 92) จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียน

รู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

5. ครูรอยละ 96.33 (เปาหมายรอยละ 92) จัดกิจกรรมการเรียนรูฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูและนําเสนอ

ผลงาน (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

6. ครูรอยละ 96.37 (เปาหมายรอยละ 93) จัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

7. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 92) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และมี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

8. ครูรอยละ 90.00 (เปาหมายรอยละ 85) รวมกับผูเชี่ยวชาญจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

(จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

         โรงเรียนมีกระบวนการจัดทําสื่อ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ โดยการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคุณครู ผูเรียน ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร

ท่ีมีความเช่ียวชาญ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของบทเรียนนั้นๆ และนําผลการประเมินการใชสื่อการสอนในแตละปการศึกษา รวมถึงขอเสนอแนะในปที่ผานมา

วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนมาผลิต หรือจัดทําสื่อการเรียนการสอนใหตรงกับจุดประสงคเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการขับ

เคลื่อนสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งผูบริหารท่ีคอยใหคําแนะนํา  แกครูผูสอน รวมท้ังสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนั้น มีการสํารวจสื่อ

และ  รวมท้ังประเมินการใชสื่อของครูจาก ผูเรียน และเพื่อนครู ทําใหครูไดพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ   ครูผูสอน 8 กลุมสาระฯ

และผูเก่ียวของประชุมรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อและนวัตกรรม งานวิชาการ และนําผลการประเมินการใชสื่อการสอน และบันทึกหลังสอนมาพัฒนา ปรับปรุง
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พรอมทั้งจัดทําสื่อการสอนใหตรงกับจุดประสงคเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรูยังมีการจัดทําขอมูลการผลิตสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และในการจัดทําหรือผลิตสื่อการสอนนั้นครูในกลุมสาระฯ จะรวมกันประชุม วางแผนรวมกัน เพื่อใหไดสื่อที่มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา ใชงานไดอยางคลองตัวโรงเรียนมี

คณะกรรมการนิเทศ โดยจะมีการนิเทศเกี่ยวกับการใชสื่อ และการแนะนําเรื่องการใชสื่อ เพื่อเปนขอมูลสะทอนกลับใหครูผูสอนในการพัฒนาสื่อตอไป  โรงเรียนไดมีการ

สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูและตอยอดเปนนวัตกรรม และประชาสัมพันธ เผยแพรดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมประกวด

สื่อเทคโนโลยี ทุกปการศึกษา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานใหกับครูผูสอน และผลงานที่ไดรับรางวัลจะมีการนําเสนอสูภายนอกผานเว็บไซตของ

โรงเรียน  มีผลงานดานสื่อเทคโนโลยีที่ไดเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ มีการเผยแพรสื่อที่ครูผลิตใหเพื่อนครูในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันผานการประกวดสื่อการ

เรียนรู การเผยแพรส่ือในระบบ SDMA ใหผูเรียนและผูปกครองสามารถนําสื่อไปใชในการทบทวนความรูได

     ฝายวิชาการรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อนวัตกรรมฯ ไดมีการจัดประกวดสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนและเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงศ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเปนกรรมการในการตัดสินผลงานสื่อการสอนดีเดน พรอมทั้งใหคําแนะนําในการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน ใหนาสนใจและมีความทันสมัย  และผลงานที่ไดรับรางวัลจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อเปนประโยชน

ตอเพ่ือนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ  อีกท้ังมีการนําเสนอสื่อสูหนวยงานภายนอกผานทางเว็บไซตของโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) มีการสรางส่ือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษา (จากงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา ระดับประถมศึกษา)

2. ครูรอยละ 90 (เปาหมาย 99.14) จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลายสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม และ

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู ระดับประถมศึกษา)

3. ครูรอยละ 96.75 (เปาหมายรอยละ 96 ) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน (จาก

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู ระดับประถมศึกษา)

4. ครูรอยละ 98.63 (เปาหมายรอยละ 84) ใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม (จากงานจัดกิจกรรม

การเรียนรู)

5. ครูรอยละ 88.57 (เปาหมายรอยละ 85) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนในการ

จัดการเรียนการสอน (จากงานจัดกิจกรรมการเรียนรู)

6. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) มีการสรางส่ือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษา คนละ 1 ผลงาน (จากงานวิจัยในชั้นเรียนและ

นวัตกรรมทางการศึกษา)

7. ครูรอยละ 93.75 (เปาหมายรอยละ 92) ครูมีสื่อเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู(จากงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา)

   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้

1. การสรางบรรยากาศเชิงบวกในช้ันเรียน ในอาคารเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ มีอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสะอาด ปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี เชน สนามกีฬา มีอุปกรณเครื่องเลน

สําหรับการเลนและออกกําลังกายตามความตองการของผูเรียน มีหองปฏิบัติการดนตรีไทยหองปฏิบัติการดนตรีสากล หองปฏิบัติการศิลปะ

หองปฏิบัติการนาฏศิลป หองปฏิบัติการอาหาร หองทดลองวิทยาศาสตร หองสงเสริมการเรียนรู หองใหคําปรึกษา หองสมุด หองคอมพิวเตอร

หองปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี หองเรียนแบบกลุมยอยหองเรียนขับรองประสานเสียง เปนตน

2. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 4 ขั้นตอน

         2.1 รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  สัมภาษณผูเรียน เปนการดูแลผูเรียนเปนรายกรณี โดยการทําศึกษารายกรณีและการติดตามพฤติกรรมผูเรียน โดยรับกรณีศึกษาจาก

ครูประจําชั้นหรือครูผูสอนในรายที่ผูเรียนตองการการดูแลเปนพิเศษ ทําการติดตามพฤติกรรมหรือจัดเปนการศึกษารายกรณีในรายที่มีความซับซอน ใหคําปรึกษากับผูเรียน 

ครู  และผูปกครอง เพื่อการชวยผูเรียน ประสานงานกับหนวยงาน ภายนอกเพื่อการสงตอ

         2.2 คัดกรองผูเรียนเปน 4 กลุมไดแก

              1) ผูเรียนกลุมศักยภาพ สงเสริมภายใน สงเสริมภายนอก การแขงขันภายใน การแขงขันภายนอก

              2) ผูเรียนกลุมปกติ พฤติกรรมพัฒนา

              3) ผูเรียนกลุมเสี่ยง ปองกัน/ชวยเหลือ/พัฒนา โดย ครูแนะแนว/ครูท่ีปรึกษา/งานแล/วิชาการ/ศาสนกิจ  สงตอผูเชี่ยวชาญ เชน นักจิตวิทยา จิตแพทยผูเรียน

และวัยรุน

              4) ผูเรียนกลุมใกลชิดมีปญหาที่ตองไดรับการดูแล ปองกัน/ชวยเหลือ/พัฒนา โดย ครูแนะแนว/ครูที่
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ปรึกษา/งานดูแล/วิชาการ/ศาสนกิจ สงตอผูเช่ียวชาญ เชน นักจิตวิทยา จิตแพทยผูเรียนและวัยรุน คัดกรองผูเรียนโดยใชวิธีการประชุมครูระดับชั้น  เพื่อนําเสนอและ

พิจารณาพฤติกรรมผูเรียนจากระเบียนสะสม การทําแบบประเมินSDQ การทําแบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสัมภาษณ  การสังเกตพฤติกรรม

          2.3  การปองกันชวยเหลือและชวยเหลือแกไขผูเรียน ไดแก การมอบทุนการศึกษา การพบปะพูดคุยกับนักจิตวิทยา เชน ทุนการศึกษา จากกองทุนคริสตจักรเพรส

ไบทีเรียนสหรัฐอเมริกา (The Presbyterian Church in USA, PCUSA Fund)

          2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ Active Learning รวมกับกระบวนการ PLC สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีเชิงบวกเสริมพลังการ

เรียนรูใหแกผูเรียน

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

           การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสงผลใหผูเรียนรักการเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข การพัฒนาและชวยเหลือระบบดูแลผูเรียนไดรับความรวมมือ

รวมแรงรวมใจ จากทุกฝายในการแกปญหาไมวาจะเปนจากผูเรียน ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของทําใหการดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนไปดวยดีเสมอมา

2. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก(งานนิเทศการสอน)

3. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนรักครู ครูรักผูเรียน และผูเรียนรักผูเรียน ผูเรียนรักที่จะเรียนรู

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข (งานนิเทศการสอน)

            ครูศึกษาคูมือการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และนําไปปฏิบัติในการวัดประเมินการเรียนการสอน  มีการชี้แจงรายละเอียดของเกณฑการ

วัดประเมินผลใหผูเรียนรับทราบ  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผล กอนเรียน  ระหวางเรียนและหลังเรียนดวยวิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระ

ตางๆ  ครูผูสอนมีการดําเนินการจัดทําตารางจําแนกวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมของรายวิชา สรางและเลือกเครื่องมือวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจหา

คาคุณภาพ (IOC) ของแบบทดสอบโดย หัวหนากลุมสาระฯ หัวหนางานและผูเชี่ยวชาญ  ดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค ปลายป  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบ  นําเคร่ืองมือการทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงายของแบบทดสอบ นําผลการประเมินไปใชในการตัดสินและจัดเก็บขอสอบอยางเปนระบบในคลัง

ขอสอบ   ครูไดรับการสงเสริมศักยภาพในการทดสอบวัดประเมินผลสมรรถนะของครูจาก สํานักทดสอบการศึกษาแหงชาติ ทุกปอยางตอเน่ือง ปการศึกษา 2563 สอบผาน

เกณฑจํานวน 16 คน ผูเรียนไดรับการสงเสริมในการจัดสอบจากหนวยงานภายนอกไดแก สอบTEDET, I-STUDY CEFR O-NET ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการวัดประเมิน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การอาน การเขียนและการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตละกลุมสาระอยูในระดับ คะแนนเกรด 3-4  ผลประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการวัดระดับความสามารถในการใชภาษาตาง

ประเทศ (CEFR)เปนไปตามเกณฑ ครูทุกกลุมสาระการเรียนศึกษาวิเคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑ  ผูเรียนที่เรียนรูชา ผู

เรียนท่ีหยุดเรียนเพราะไมสบาย ตองไดรับการซอมเสริม รวมถึงผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ตองเรียนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพ โดยใหผูเรียนที่ไมผานเกณฑที่กําหนด เรียน

หลังเลิกเรียนชวงเย็น กลางคืน ตามตารางท่ีวิชาการกําหนด  เชน การสอนเรียนพิเศษนอกเวลา ผูเรียนที่เสริมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน สามารถจัด

กลุมและเลือกเรียนตามเวลาที่เหมาะสมได เชน การสอนเสริมพัฒนา O-NET GAT PAT  ในชวงสถานการณ COVID-19  มีการซอมเสริมในรูปแบบ Online  Live สด

 Program Zoom Microsoft Team  Google Meet  ผานระบบ SDMA หรือ Learn Anywhere  ครูผูสอนมีการกํากับและติดตามพัฒนาของผูเรียนที่ไดรับการสอนซอม

เสริมอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ครูผูสอนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และชวยเหลือโดยใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหา

ของผูเรียนอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ (จากงานสอนซอมเสริม)

2. ครูผูสอนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 80 ) มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูเรียนที่มีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษ (จาก

งานสอนซอมเสริม )

3. ผูเรียนรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 80) ไดรับการซอมเสริมมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม (จากงาน

สอนซอมเสริม)

4. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 92 ) มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน (จากงานการวัดและ

ประเมินผล)

5. ผูเรียนรอยละ 84.44 (เปาหมายรอยละ 84) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระอยูในระดับ คะแนนเกรด 3-4 (จากงานการวัดและ

ประเมินผล)

6. ผูเรียน ป.6 รอยละ 89 อยูในระดับ A2 , ม.3 ไมไดสอบสถานการณ COVID-19 ม.6 รอยละ 62.00 อยูในระดับ B2 (เปาหมาย ป.6 รอยละ 95

อยูในระดับ A2 ม.3 รอยละ 60 อยูในระดับ B1 ม.6 รอยละ 50 อยูในระดับ B2 )

          ครูมีการวางแผนวิเคราะห กําหนดเปาหมายและแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563  โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการระดับ

วางแผนการนิเทศ  ดําเนินการนิเทศแบบไมเปนทางการ ไดแก แบบสังเกตการณสอนCoaching and Mentoring, PLC โดยผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางานวิชาการ
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หัวหนากลุมสาระ และเพื่อครู มีการบันทึกการสังเกตและใหขอมูลยอนกลับคุณครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ครูในกลุมสาระฯแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิค

วิธีการสอนที่ดีเพ่ือพัฒนาการสอน (PLC)   ดําเนินการนิเทศแบบเปนทางการ  ไดแก  แบบ Lesson Study  โดยครูผูสอนในระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้งและสะทอนผล

การนิเทศ  ครูมีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเมื่อจบหนวยการเรียนรู ลงในระบบ SDMA โดยมีหัวหนากลุม สาระ หัวหนางานวิชาการกํากับติดตาม ตรวจ

บันทึกหลังแผน และใหขอมูลสะทอนกลับภาคเรียนละ 2 ครั้ง  วางแผนการดําเนินการนิเทศทุกภาคเรียน ปรับรูปแบบการนิเทศแบบไมเปนทางการ  ไดแก แบบ

สังเกตการณสอน ตามกระบวนการ Coaching and Mentoring  โดยผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนากลุมสาระ และการนิเทศแบบเปนทางการ  Lesson study  โดยครูผู

สอนในระดับช้ัน    การนิเทศมีการนําผลมาสะทอนและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหครูผูสอนรับทราบเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) นําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู
2. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100) ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ(งานนิเทศการสอน)

3. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) มีผลการนิเทศอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป (งานนิเทศการสอน)

4. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 96 ) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู (งานนิเทศการ

สอน)

 

          มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2563 มีการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อน การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อแกปญหา/พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการกําหนดหัวขอการวิจัยและเคาโครงรางวิจัยในชั้นเรียน ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบแนวคิด 3 ประเภท คือ งานวิจัยเพื่อแกปญหา งาน

วิจัยเพ่ือพัฒนา และงานวิจัย Case Study ครูดําเนินการวิจัยในชั้นวิเคราะห รวบรวมขอมูลผลการวิจัย ประมวลผลและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  มีการกํากับ

ติดตามเปนลําดับขั้น โดยหัวหนากลุมสาระ หัวหนางานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุมสาระ คณะกรรมการวิจัยตรวจผลงานของครูและคัดเลือกคุณครูที่

มีผลวิจัยยอดเยี่ยม นําเสนองานวิจัยแตเนื่องจากสถานการณ COVID-19 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอโดยบันทึกเปนคลิปสั้นๆคนละไมเกิน 10 นาทีแตงตั้งคณะ

กรรมการการขับเคล่ือนงานวิจัยและนวัตกรรมทางทางศึกษา มีผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทาง การจัดทําสื่อ รูปแบบการประกวดงานวิจัย สื่อ/นวัตกรรม

ทางการศึกษา และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ศึกษาคนควาขอมูล กําหนดหัวขอการวิจัยและเคาโครง ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบแนวคิดการวิจัยในชั้น

เรียน มีการกํากับติดตามเปนลําดับขั้น โดยหัวหนากลุมสาระ  หัวหนางานวิชาการ นําผลการวิจัยมาวิเคราะหประมวลผลและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คัดเลือกผล

งานวิจัยของครู เพื่อเขาประกวดผูทําวิจัยดีเดน นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบ Oral presentation และรูปแบบนิทรรศการอยางตอเน่ืองทุกป แตเน่ืองจากปการ

ศึกษา 2563 สถานการณ COVID-19  จึงไมมีการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในหองประชุม  แตยังมีผูเชี่ยวชาญตรวจผลงานและตัดสินงานวิจัยในชั้นเรียน และรับรางวัล

เผยแพรบทคัดยองานวิจัยในช้ันเรียนเว็บไซต ของโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

1. ครูรอยละ 100 (เปาหมายรอยละ 100 ) มีการทํางานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง (จากงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา)

2. ครูรอยละ 77.09 (เปาหมายรอยละ 75 ) มีงานวิจัยที่แกปญหาและพัฒนาผูเรียน (จากงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา)

          ครูมีลักษณะกุลสตรีวัฒนาประพฤติตนเปนแบบอยางเพื่อใชในการปลูกฝง และสงเสริมลักษณะนิสัย กุลสตรีวัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยผานกระบวนการจัด

ประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนตามท่ีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีความมุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และประเทศชาติ จึงไดมีการปลูกฝง และสง

เสริมลักษณะกุลสตรีวัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดวยมีความเชื่อมั่นวาลักษณะกุลสตรีวัฒนานั้น จะเปนอัตลักษณที่ชวยใหผูเรียนสามารถยังประโยชนใหเกิดขึ้นแกตนเอง และ

สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความสุข เพื่อใหความมุงหวังดังกลาวเกิดสัมฤทธิ์ผล ลักษณะกุลสตรีวัฒนาจึงมีความจําเปนที่ตองอยูในตัวครูและ

บุคลากรของโรงเรียน โดยประพฤติตนใหเปนแบบอยางเพื่อใชในการอบรม และขัดเกลาใหเกิดลักษณะกุลสตรีวัฒนาขึ้นในตัวผูเรียน โดยครูและบุคลากรตองเขารวม

กิจกรรม ดังนี้   กิจกรรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับ Wattana Characters ใหกับและบุคลากรทุกคนในวันประชุมครูเปดภาคเรียนและ

การปฐมนิเทศครูใหม มีการจัดทําปายรณรงค  ประเมินสภาพจริงของครูและบุคลากรในโรงเรียน ประเมินครูใหมจากการสอบถาม สังเกตสภาพจริงและผลที่เกิดขึ้นจากการ

ทําปายรณรงค  กิจกรรมพ่ีเกาเลาเร่ือง เปนการเชิญครูเกามาพูดใหนองๆฟง “จากอดีตจนถึงปจจุบันกับความเปลี่ยนแปลง” ประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นของครู

และบุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ  เปนการทําBuddy หวงโซคลองใจ ประเมินจากสภาพจริงและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  และกีฬาสีครู

บุคลากร สวว PTA มูลนิธิโรงเรียน ประเมินจากการสังเกต การสอบถาม กิจกรรมแบงปนประสบการณ เลาสูกันฟง Wattana Characters จากคุณครู บุคลกรในโรงเรียน

เดือนละ 1 คร้ัง  กิจกรรมเสริมขวัญกําลังใจ  เปนการคัดเลือกคนดีศรีวัฒนาจากการเลือกของครู บุคลากรใน โรงเรียนตามเกณฑ Wattana Characters  รางวัลคุรุสดุดี ใน

การประเมินครูผูสอนดีเดนและการคัดเลือกของ คุรุสภา การคัดเลือกครูตัวอยางของโรงเรียน การยกยอง ชมเชยในเทศกาลตางๆ เปนการคัดเลือกของครูบุคลากร ใน

โรงเรียนตาม Wattana Characters  กิจกรรมมะขามหวานพาเท่ียว (20 คน) จากการประเมิน Wattana Characters  ของครู บุคลากรที่มีความโดดเดน 20 อันดับแรก

จากการประเมินสภาพจริง

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา
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          ครูและบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรอยละ 92.32  (คาเปาหมายรอยละ 92.00) มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

(โครงการตนแบบมะขามหวาน)

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดแก โครงกาประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร  งานซอมเสริม  งานนิเทศการ

สอน  งานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน   บันทึกการนิเทศรูปแบบ Lesson study  บันทึกการ PLC กลุมสาระ  แบบบันทึกการสังเกต 

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โครงสรางรายวิชา บันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบ SDMA  แบบประเมินการจัดการเรียนรูรายหนวย 

งานวัดผลและประเมินผล
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

11. มีวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

6. จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และศักยภาพผูเรียน ยอดเยี่ยม

7. มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 1. เด็กทุกคนมีสุขภาพทางดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลตนเอง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 2. เด็กทุกคนมีพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ ราเริงแจมใส สามารถควบคุมและแสดงออกไดอยางเหมาะสม 3. เด็กทุกคนมีพัฒนาการดานสังคม สามารถชวยเหลือตนเองไดและเปนสมาชิกที่ดีของ

หองเรียน และโรงเรียน ปฏิบัติตนตามWattana Characters ในชีวิตประจําวัน รูจักการแบงปน รอคอย รับผิดชอบตัวเอง ทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพื่อน และมีมารยาท

อยางเหมาะสมตามวัย 3. เด็กทุกคนมีศักยภาพในดานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับยอดเยี่ยม 4. เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมศักยภาพทางดานศิลปะ มีความคิด

สรางสรรค จนสามารถสงผลงานไปประกวด ณ ตางประเทศ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และ

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐ และของตนสังกัด 2. สถานศึกษามีการบริหารงานที่เปนระบบในทุกโครงการ/งาน/กิจกรรม ดวยระบบวงจรคุณภาพ

PDCA 3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เนนเด็กเปนศูนยกลาง เด็กเรียนรูผานการเลนและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

ทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง ดวยรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน ORIGO, BBL, High Scope, Project Approach 4. สถานศึกษามีการ

กํากับติดตาม นิเทศที่หลากหลายและเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน ผูบริหาร กรรมการบริหารภายใน หัวหนาแผนก ผูเชี่ยวชาญ จากภายนอก มีการนิเทศ

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ระบบเพ่ือนชวยเพื่อน ระบบ PLC เปนตน 5. สถานศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 6. สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ ทุกฝายมีสวนรวม มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนา 7. สถานศึกษามี

การพัฒนาครู บุคลากรอยางท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ 8. ครู บุคลากรของโรงเรียนมีความทุมเทในการทํางานใหกับโรงเรียน 9. ผูปกครองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปน

อยางดี 10. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนรู 11.

สถานศึกษาจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีและมีการวางระบบเครือขายดานสารสนเทศท่ีเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบเทคโนโลยีใน

การดูแลรักษาความปลอดภัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 1. ครูทุกคนมีศักยภาพในการจัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็ก 2. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเด็ก 3. ครูทุกคนใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และพัฒนาเด็ก 4. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาวางแผนเพื่อปรับ

กระบวนการจัดประสบการณ 5. ครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 6. ครูผูสอน มีการวิเคราะห บันทึก และประเมิน

พัฒนาการตางๆ ดวยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย มีรองรอยหลักฐานชัดเจน และทําเปนระบบ 7. ครูผูสอนมีทักษะการบูรณาการสาระที่ควรเรียนรูและสิ่งรอบตัว

รวมถึงปลูกฝงคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนากับกิจกรรมการเรียนรูตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 1. ผูเรียนมีศักยภาพทางดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกระบวนการ

คิด การแกปญหา มีความคิดสรางสรรค 3. ผูเรียนมีศักยภาพ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

ครรลองคริสตศาสนา 5. ผูเรียนมีความเปนกุลสตรี มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถีวัฒนาบนรากฐานคริสตจริยธรรม 6. ผูเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. ผู

เรียนมีสุนทรีภาพดานศิลปะและดนตรี มีผลงานปรากฏอยางชัดเจน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และ

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐ และของตนสังกัด 2. โรงเรียนมีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ โดยไดรับความรวมมือจากผู

เช่ียวชาญจากภายนอก 3. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ 4. โรงเรียนมีการนิเทศที่หลากหลาย เชน ผูบริหารนิเทศ

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ระบบเพ่ือนชวยเพื่อน ระบบ PLC 5.โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากรอยางทั่วถึงและตอเน่ือง สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 6.

โรงเรียนมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ มีผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ดูแลรับผิดชอบคุณครู ทุมเทดูแลเอาใจใสผูเรียนเต็มศักยภาพ 7. โรงเรียนมี

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู มีหองปฏิบัติการเพียงพอตามบริบทของโรงเรียนและ

จํานวนผูเรียน 8. โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีและวางระบบเครือขายดานสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย ตามบริบทของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบ

เทคโนโลยีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 9. ผูปกครอง ศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ใหความรวมมือกับ

ทางโรงเรียนเปนอยางดี 10. โรงเรียนมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ มีผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ดูแลรับผิดชอบ คุณครูทุมเทดูแลเอาใจใสผู

เรียนเต็มศักยภาพ 11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู มีหองปฏิบัติการ

เพียงพอตามบริบทของโรงเรียนและจํานวนผูเรียน 12. โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีและวางระบบเครือขายดานสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย ตามบริบทของโรงเรียน ใน
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การจัดการเรียนการสอน และมีระบบเทคโนโลยีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 13. ผูปกครอง ศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา มูลนิธิ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยางดี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรีียนเปนสําคัญ 1. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 2. ครูเปดโอกาสใหผู

เรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู การสรางบรรยากาศการเรียนรูและการสรางวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 3.

ครูมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงจากผลงาน ช้ินงานมีความหลากหลายและมีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 4. ครูมีการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

(PLC) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 1. พัฒนาทักษะการเขียน การอาน และคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนรูใหเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาพฤติกรรมเกี่ยวกับความเปนกุลสตรี

เร่ืองของการไหวใหถูกตองและสวยงาม (เนื่องจากสถานการณ COVID-19) 3. ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุมใหมากขึ้น และปรากฏในทุก

แผนการจัดประสบการณ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. พัฒนาการสรรหาบุคลากรระดับปฐมวัยและมีเวลาใหเตรียมความพรอมโดยมาปฏิบัติหนาที่กอนเปดภาคเรียน 2. การ

ประสานงานเร่ืองการบริหารจัดการภายในแผนกระหวางโครงการภาษาอังกฤษและแผนกปฐมวัย 3. การพัฒนาทักษะและจัดสรรสัดสวนรายละเอียดงานตางๆ ภายใน

แผนกของครูสนับสนุนทุกคนท่ีสังกัดอยูในแผนกปฐมวัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 1. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีใหครูปฐมวัย เกี่ยวกับ การใชโปรแกรมเบื้องตน Power Point online การสรางเกม

สื่อ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 2. การใชคําถามกระตุนการคิดของเด็ก 3. สื่อการเรียนรูที่ทันสมัย (การผลิตสื่อการสอนใหมๆ)

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 1. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การคิดคํานวณอยางตอเนื่อง 2. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานวิทยาศาสตรสู

ความเปนเลิศ 3. พัฒนาตอยอดโครงงานท่ีชนะการประกวดภายในโรงเรียนในแตละระดับชั้นใหมากยิ่งขึ้นและหาเวทีแขงขันหรือแลกเปลี่ยน เรียนรูภายในประเทศและตาง

ประเทศเพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการเปนนวตกร 4. พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียนเชื่อมโยงสูการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสง

เสริมตอยอดใหผูเรียนนําองคความรู ไปสรางนวัตกรรมการเรียนรู

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. ปรับปรุงระบบ Internet ใหมีความเร็วเพียงพอกับการใชงาน 2. การพัฒนาศักยภาพของครูในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาระบบการกํากับติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1. การจัดทําสารสนเทศดาน PLC ของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูและแผนกใหมากขึ้นเพื่อการเรียนรูและ

พัฒนารวมกัน 2. สงเสริมศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง

ใหกับผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและตอเนื่อง

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1. ปรับหลักสูตรปฐมวัยใหเพิ่มทักษะการเขียน การอาน และคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนรูใหชัดเจนมากขึ้น

2. พัฒนาพฤติกรรมเก่ียวกับความเปนกุลสตรี เร่ืองของการไหวใหถูกตองและสวยงาม โดยใชเวลาในการฝกปฏิบัติเพิ่มขึ้น

3. ครูควรออกแบบและปรับกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุมใหกับเด็ก

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. พัฒนาระบบการสรรหาบุคลาการท่ีหลากลายและดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนเมษายน

2. ปรับการบริหารจัดการภายในแผนกระหวางโครงการภาษาอังกฤษและแผนกปฐมวัย
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3. ควรจัดสรรรายละเอียดงาน ภาระงานของครูสนับสนุนการสอนแตละคนใหเหมาะสมกับทักษะและความสามารถในการทํางานภายในแผนกได

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. พัฒนาระบบการสรรหาบุคลาการท่ีหลากลายและดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนเมษายน

2. ปรับการบริหารจัดการภายในแผนกระหวางโครงการภาษาอังกฤษและแผนกปฐมวัย

3. ควรจัดสรรรายละเอียดงาน ภาระงานของครูสนับสนุนการสอนแตละคนใหเหมาะสมกับทักษะและความสามารถในการทํางานภายในแผนกได

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและใชสื่อพัฒนาการอาน การคิดคํานวณอยางหลากหลายและมีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง

    เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การเขียน การใชจินตคณิตเสริมทักษะการคิดคํานวณ

2. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศโดยมีการจัดกิจกรรม โครงการที่สงเสริมให

     ผูเรียนมีสมรรถนะสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง

3. โรงเรียนควรมีการพัฒนาตอยอดโครงงานท่ีชนะการประกวดภายในโรงเรียนในแตละระดับชั้นใหมากยิ่งขึ้น และหาเวทีแขงขัน

    หรือแลกเปล่ียนเรียนรูภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการเปนนวัตกร

    โดยอาศัยการมีสวนรวมกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง

4. โรงเรียนควรพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียนเช่ือมโยงสูการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสงเสริมตอยอดใหผูเรียนนําองคความรู

    ไปสรางนวัตกรรมและสงเสริมการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบใหมากขึ้นอยางตอเน่ือง

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบเครือขายใหสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ

    พรอมใชงาน

2. โรงเรียนควรจัดอบรมโดยมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของครูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพใหชัดเจน

3. โรงเรียนควรมีระบบการกํากับติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ลงสูผูปฏิบัติงานโดยมีการช้ีแจงใหกับบุคลากรทุกฝายใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจน

    ตามสายงานที่รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. โรงเรียน ควรวางแผนการจัดทําสารสนเทศดานPLC ของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูและแผนกใหมากขึ้นเพื่อการเรียนรูและพัฒนารวมกัน

    โดยกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน

2. โรงเรียนควรมีการสรางเครือขายท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีการดําเนินการแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ

    ใหชัดเจนเพื่อการสงเสริมศักยภาพ ครูในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา

    ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงใหกับผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและตอเนื่อง

 

 

6. ความตองการชวยเหลือ

สถานศึกษา ครู และบุคลากรตองการไดรับความชวยเหลือในการเยียวยาจากสถานการณ COVID-19 จากหนวยงานตนสังกัดและรัฐบาล

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ผลงานการประกวดวาดภาพ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

ผลงานการประกวดวาดภาพของเด็กปฐมวัย

         เด็กระดับปฐมวัยไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา ตามชวงวัยที่เหมาะสม      แบบเตรียม

ความพรอมจากการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัยโดยเรียนรูแบบบูรณาการในการจัดกิจกรรมสรางสรรค ใหเด็กไดรับการสงเสริมศักยภาพทางดานศิลปะ  มี

Page 100 of 105



พัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยของเด็กในแตละระดับช้ัน ทางโรงเรียนและผูปกครองเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถจึงไดสงเสริมใหเด็กได

เขารวมกิจกรรมคายศิลปะนานาชาติ  โดยมีอาจารยสังคม ทองมี  เปนผูดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมดังกลาว  จนเด็กมีผลงานเชิงประจักษสามารถนําผลงานไปรวมแขงขันทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จนนําช่ือเสียงมาสูประเทศไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ประจําป 2563  ไดแก

1. รางวัลสงเสริมจินตนาการ การประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอรด ครั้งท่ี 15 หัวขอโครงการ  "อิ่มเอิบ" ไดแก ด.ญ.รดา เรเกนณ วูลฟ  อ.3/4 ด.ญ.ณปภัท ดิลก

วิลาส อ.2/1 ด.ญ.กฤติญา จิรสินปกรณ อ.3/4

2. การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ประเทศอุซเบกิสถาน จัดโดย Ikuo Hirayama International Cultural Caravanserai of the

Academyof Arts

                                   - รางวัลเหรียญทอง  ไดแก  ด.ญ.กชพรรณ ซวนต้ัน  อ.2/2 

                                   - รางวัลเหรียญทองแดง  ไดแก  ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ อยูตรีรักษ อ.3/4 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานานาชาติ จากประเทศตุรกี จัดโดย Gaziantep Metropolitan Municipality And Mizyal Gallery

Art

                                  - รางวัลเหรียญทอง  ไดแก  ด.ญ.ภัทรภร วงศแสนสุข   อ.2/3 

                                  - รางวัลเหรียญเงิน  ไดแก  ด.ญ.ชญานิศา ใจกลา  อ.3/2

                                  - รางวัลเหรียญทองแดง  ไดแก  ด.ญ.แพรวดา พรดิฐธนัง อ.3/5
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- การขับรองประสานเสียง

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        การขับรองประสานเสียงเปนกิจกรรมท่ีอยูในชีวิตประจําวันของผูเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มายาวนานตั้งแตการกอตั้งโรงเรียน เพื่อการสรรเสริญพระเจาและ

ชวยใหผูเรียนเกิดสุนทรียะทางดนตรี ในทุกวันตั้งแตกิจกรรมยามเชาผูเรียนไดขับรองเพลงชาติ เพลงโรงเรียนทุกวัน และเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกวันศุกร กอนการรับ

ประทานอาหารกลางวันจะมีการรองเพลงขอโมทนาเพื่อขอบพระคุณพระเจา ระลึกถึงบิดามารดาและ  ผูที่ใหบริการทุกวัน  ในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาหละ 1 ครั้ง ผูเรียนทุก

คนจะไดรองเพลงสรรเสริญพระเจาในคาบนมัสการ  นอกจากนี้ในกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆก็จะมีการรองเพลงอยูในการประกอบพิธีทั้งการนมัสการและพิธีการ เชน วัน

ไหวครู  วันแม  วันพอ เปนตน มีเพลงท่ีผูเรียนจะไดใชประจําในโอกาสตางๆ เชน เพลงฉันจะ   สัตยซื่อ  เพลงลําธารเล็กๆ เพลงวันไหวครู  เพลงแดปนนารี  เพลงครู  

เพลงจะเพียงพอไหม  ซึ่งเปนเพลงที่คุณครู ผูเรียนและศิษยเกาไดแตงเพื่อใชขับรองภายในโรงเรียน และเพลงทั่วไปที่นํามาทําการเรียบเรียงใหเหมาะกับผูเรียน เชน เพลงแม

ของฉัน เพลงแมครู     ผูเรียนทุกคนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสามารถขับรองเพลง   ในกิจกรรมตางๆ ไดอยางไพเราะถูกตองโดยผานการฝกซอมจากคุณครู

        สมาชิกของคณะนักรองประสานเสียงมีการคัดเลือกโดยการการคัดเสียงและการทดสอบตามระบบของโรงเรียน  เปดรับผูเรียนที่มีความสามารถทุกปการศึกษา มี

การเรียนและฝกซอมสัปดาหละ 2 ครั้งตลอดปการศึกษา  ผูเรียนที่เปนคณะนักรองประสานเสียงตองมีความรักในการรองเพลง  มุงมั่นอดทนตอการซอมและมีระเบียบวินัย

ของการเปนคณะนักรองประสานเสียง  คณะนักรองประสานเสียงไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน  ผูปกครอง  สมาคมผูปกครองและครู  สมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา และ

หนวยงานภายนอก

                                   

                                                          KMoscow Russia                  Kobe Japan

         

                                                                   Malaysian                              Italy

ผลการแขงขันระดับนานาชาติขับรองประสาานเสียงของคณะนักรองประสานาเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2562 - 2563

Date/year
Location of

Competition
Competition Awards Received

2560 Moscow Russia
XV Moscow International Children and

Youth Musical Festival Moscow Sound 

รางวัล Gold Medal in General Competition

รางวัล Gold Medal in Gospel & Spiritual

2561 Kobe Japan
Sing’N Pray Kobe International Choir

Festival & Competition, Kobe Japan

รางวัล SILVER DIPLOMA – LEVEL IX of Music of

spirit and Faith

รางวัล  SPECIAL PRIZE for the most promising

children’s choir

2561 Malaysian
The 16th Malaysian Choral Eisteddfod

International Choir Festival 2018

รางวัล Gold  Diploma Category A : children

รางวัล Gold  Diploma Category G : Show choir

2562 Italy 18th Venezia in Musica  International

Choir Festival & Competition 2019 Carole

& Venice, Italy

รางวัล Gold Diploma Level IV Category G2 : Youth

Choirs of Equal Voices

รางวัล  Winner of the Category : Category G2:

Youth Choirs of  Equal Voices
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รางวัล  Gold Diploma Level IV Category F :

Folklore

รางวัล Special Prize for the outstanding

performance of the piece: Zoltan Kodaly : Turot

eszik a cigany
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสุภลักษณ ไชยสถาน   ผูอํานวยการ

นางสาวพรภนา นาคบางลอ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ระดับปฐมวัย)



 

 
ประกาศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย  

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม                          
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                             
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา                
และค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ 
ต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 
          ประกาศ ณ วันที่  25 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
                   

                                                                      พันต ารวจตรี 
                                   (จตุพล บงกชมาศ) 

                ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย (3 มาตรฐาน 18 ประเด็นพิจารณา) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับ 100 ยอดเยี่ยม 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
      ของตนเองได้ ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 100 ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
      ได้ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับ 100 ยอดเยี่ยม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา 
      และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 100 ยอดเยี่ยม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดแก้ปัญหา สื่อสารได้ท้ังภาษาไทย 
      และภาษาอังกฤษ  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ในระดับดี 
      ขึ้นไป    

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
      การจัดประสบการณ์ส าหรับครู  

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.7 มีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.8 มีการบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
      และจัดประสบการณ์ตามแบบไฮสโคป (HighScope) ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
      ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
      ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
       ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

3.5 ครูท างานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
3.6 ครูมีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ*  รักษาสภาพระดับยอดเยี่ยม (≥ 95.00) 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เกณฑ์การตัดสินคณุภาพของ
มาตรฐานมี 5 ระดับ 

 
คะแนน แปลคุณภาพ 

90.00-100 ระดับยอดเยีย่ม   
80.00-89.99 ระดับดีเลศิ 
70.00-79.99 ระดับด ี  
60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
00.00-59.99 ระดับก าลังพัฒนา 

 
ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

5 ระดับยอดเยีย่ม   
4 ระดับดีเลศิ 
3 ระดับด ี  
2 ระดับปานกลาง 
1 ระดับก าลังพัฒนา 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 
ประกาศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  ไว้ดัง
รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 
          ประกาศ ณ วันที่  25 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
                   

                                                                      พันต ารวจตรี 
                                   (จตุพล บงกชมาศ) 

                ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มาตรฐาน 26 ประเด็นพิจารณา)  
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ร้อยละ 98.00 ยอดเยี่ยม 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน(R1) การเขียน(R2)  การสื่อสารท้ังภาษาไทย     
         และภาษาอังกฤษ  และการคิดค านวณ (R3) ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 96.00 ยอดเยี่ยม 

      2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามรูปแบบ CCT - Thinking     
          School Model  (C1) ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.00 ยอดเยี่ยม 

      3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.00 ยอดเยี่ยม 
      4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (C6) และการสื่อสาร   
          และการรู้เท่าทันสื่อ (C5) ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

      5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.00 ยอดเยี่ยม 
     6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (C7) ในระดับดี 
         ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
      1) ผู้เรียนมลีักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Character) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
      2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
      3) ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (C3)  
          ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

      4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
      5) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.00 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรด้วยการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      และให้มีความเชี่ยวชาญ  

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.7 มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
2.8 มีการบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ร้อยละ 93.00 ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 92.00 ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 95.00 ยอดเยี่ยม 
3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 99.00 ยอดเยี่ยม 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
      และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.00 ยอดเยี่ยม 

3.6 ครูท างานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพในระดับดีเลิศขึ้นไป                                  ร้อยละ 77.00 ดีเลิศ 
3.7 ครูมีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  
       ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ*  รักษาสภาพระดับยอดเย่ียม (≥ 95.00) 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

 
คะแนน แปลคุณภาพ 

90.00-100 ระดับยอดเยีย่ม   
80.00-89.99 ระดับดีเลศิ 
70.00-79.99 ระดับด ี  
60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
00.00-59.99 ระดับก าลังพัฒนา 

 
ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

5 ระดับยอดเยีย่ม   
4 ระดับดีเลศิ 
3 ระดับด ี  
2 ระดับปานกลาง 
1 ระดับก าลังพัฒนา 

 

 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม SAR )



โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/ปกีารศึกษา 2564  
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องพระพร อาคารอ านวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

*************************************************************** 
รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  มัคนายก พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ  ประธาน – ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
2.  ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร บุญอิต   กรรมการ 
3.  มัคนายก ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์  กรรมการ 
4.  มัคนายกพนิดา  ศรีทองไท  กรรมการ 
5.  นายก่อศักดิ์   โชติรักษ์   กรรมการ – ผู้แทนผู้ปกครอง 
6.  ดร.พัชราภรณ ์  ดวงชื่น   กรรมการ – ผู้จัดการ 
7.  นางเกตุอัมพร  มียิ่ง   กรรมการ – ผู้แทนครู 
8.  ผู้ปกครองสุภลักษณ์  ไชยสถาน  กรรมการและเลขานุการ – ผู้อ านวยการ 
 

ครบองค์ประชุม 
ประธานที่ประชุม มัคนายก พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เปิดการประชุมด้วยการอธิษฐาน 
1.1  เปิดการประชุมด้วยการอธิษฐาน โดย ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร  บุญอิต 

ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร  บุญอิต กรรมการบริหารโรงเรียน หนุนใจด้วยข้อพระธรรมลูกา 6 : 39 – 41  
 

  พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นค าอุปมาด้วย ว่า “คนตาบอดจะน าทางคนตาบอดได้หรือ   
ทั้งสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้ว                     
ก็จะเป็นเหมือนครูของตน เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพ่ีน้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่าน 
ท่านก็ไม่รู้สึก  

จากข้อพระธรรมลูกา 6 : 39 – 41 ได้ให้ข้อคิดเรื่องสิ่งท่ีต้องรับมือวิกฤต ดังนี้ 
1. พระเยซูทรงเตือนเรา อย่าติดตามผู้น าจอมปลอม แต่ให้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เที่ยงแท้เท่านั้น 

ต้องตระหนักถึงการด าเนินชีวิตในความย าเกรงพระเจ้า เช่น พวกฟาริสีคอยจับผิดพระเยซู ตัดสิน  
ด้วยความไม่ยุติธรรม 

2. เมื่อได้ยินได้ฟังค าสอนต่าง ๆ ต้องพิสูจน์ค าสอนอย่างพินิจพิเคราะห์  ปัจจุบันมีหลายลัทธิที่เป็นค า
สอนที่ผิด Jesus Only 

 
 



6.22 การพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR  
ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน                       
วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน                    
วัฒนาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                  
ก่อนด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง                           
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
จึงน าเสนอพิจารณา (ร่าง) รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพ่ือลงนาม
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อนด าเนินการ
เผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้ อมทั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูล                             
ในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 

มติที่ ว.ว. 30/ปีการศึกษา 2564 สามัญ กรรมการบริหารโรงเรียน 
 

รับรองรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2563 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อนด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารชน หน่วยงานต้นสังกัด       
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเ พ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย                              
การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน)



 
 

 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คณะกรรมการจัดทํา SAR)



 
 

 
 



 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(ระดับปฐมวัย)



 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563                                                  
ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แล้วเห็นชอบให้ด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
           
 
 

  พันต ารวจตรี 

                      (จตุพล  บงกชมาศ) 

  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

( ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563                                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แล้วเห็นชอบให้ด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
           
 
 

  พันต ารวจตรี 

                      (จตุพล  บงกชมาศ) 

  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

        
 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางโรงเรียน)



 
 
 

โครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

(ผู้รับใบอนุญาต) 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

 

พันธกิจการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 
 

ผู้จัดการ 
 

 

ผู้อ านวยการ 
 

อนุศาสก 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนกัเรียน 

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 

และวิเทศสัมพันธ์ 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 

รองผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายการจัดการ 
 

 

รองผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหาร 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(ระดับปฐมวัย)



 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรปกต ิ PEC 

โครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ 
     จัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้
อย่างสนุกสนานผ่านการเล่นแบบมีความหมายต่อตัวเด็ก 
ใ ห้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ  ใช้ประสาทสัมผัสทั้ ง ห้า  ได้
เคลื่อนไหว ส ารวจ  สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมวัย 
     ส าหรับแนวคิด/รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความ
สอดคล้องกับพัฒนาการและการท างานของสมอง (BBL) 
อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ Discovery Learning 
Process (7ส.) , High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบ
โครงการ (Project Approach) 

การจัดประสบการณ์ 
       จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการ
สอน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนด และด าเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติ
ที่มีประสบการณ์ร่วมกับครูไทยที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
       ส าหรับแนวคิด/รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความ
สอดคล้องกับพัฒนาการและการท างานของสมอง (BBL) 
อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ Discovery Learning 
Process (7ส.) , High/Scope และการจัดเรียนรู้แบบ
โครงการ (Project Approach) 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปกติ PEC 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     - กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบนั Fun Language  
       >> สัปดาห์ละ  2  คร้ัง  
            * คร้ังที่  1  Phonics  50  นาท ี
            * คร้ังที่  2  Conversation  50  นาท ี
     - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     - กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบนั Fun Language  
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง   
            * Phonics  50  นาท ี
     
     - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และอ่ืนๆ โดยครูต่างชาติ 
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที 
     - กิจกรรมคณิตศาสตร์ (หลักสูตร Origo) โดยครู
ต่างชาต ิ
       >> สัปดาห์ละ  3  คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที 
            * Phonics  50  นาท ี

เวลาเรียน   6.5 ชั่วโมง/วนั เวลาเรียน   6.5 ชั่วโมง/วนั 
จ านวนห้องเรียน  
     - อ.1  =  2  ห้องเรียน 
     - อ.2  =  0  ห้องเรียน 
     - อ.3  =  0  ห้องเรียน 

จ านวนห้องเรียน  
     - อ.1  =  2  ห้องเรียน 
     - อ.2  =  3  ห้องเรียน 
     - อ.3  =  5  ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน : ครูปฐมวัย (คนไทย) 
     - อ.1/3  =  20 : 2 คน 
     - อ.1/4  =  18 : 2 คน 
      
 

จ านวนนักเรียน : ครูปฐมวัย (คนไทย) : ครูต่างชาต ิ
     - อ.1/1  =  24 : 2 : 1 คน 
     - อ.1/2  =  24 : 2 : 1 คน 
     - อ.2/1  =  25 : 2 : 1 คน 
     - อ.2/2  =  25 : 2 : 1 คน 
     - อ.2/3  =  24 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/1  =  21 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/2  =  24 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/3  =  26 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/4  =  25 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/5  =  24 : 2 : 1 คน 

 จุดเด่น 
     - เด็กฟัง พูดสื่อสาร อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษกับ
เพื่อนและครูได ้

 ผลงาน 
    - เป็นพิธีกรพูดภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆ ได้ 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 
◌ วิทยาศาสตร์ 
 
◌ เทคโนโลยี  
 

100 100 100 120 120 120 160 
(4 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 

40 
(1 นก.) 

160 
(4 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 

40 
(1 นก.) 

160 
(4 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 

40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
80 

(2 นก.) 
 

40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
80 

(2 นก.) 
 

40 
(1 นก.) 

100 
(2.5นก.) 

 
80 

(2 นก.) 
 

20 
(0.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
◌ ประวัติศาสตร์ 
 
◌ ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
◌ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
◌ เศรษฐศาสตร์ 
◌ ภูมิศาสตร์  

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

120 
 
 

40 
 
 
 

80 
 

120 
 
 

40 
 
 
 

80 
 

120 
 
 

40 
 
 
 

80 
 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

 
80 

(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
- 
 
 
 

80 
(2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

การงานอาชีพ  20 20 20 40 40 40 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

- 40 
(1 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

560 
(14 นก.) 

600 
(15 นก.) 

520 
(13 นก.) 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพรอ้มและ
จุดเนน้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(บังคบั) 

 

O ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
(PEC/IEC/REC) 

40 40 40 80 80 80       

O ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (EP)  - - - 80 80        
O ภาษาจีน (EP/PEC)  80 80 80 80 80        
O Active Science (EP) 40 40 40          
ระดับมัธยมศึกษาห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(STAMP) 

      440 
(11 นก.) 

440 
(11 นก.) 

440 
(11 นก.) 

   

O  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

 O คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
 

      160 
(4 นก.) 

80 
(2 นก.) 

160 
(4 นก.) 

   



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 O วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
    วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
 
    เทคโนโลยีเพิ่มเติม  
 

      120 
(3 นก.) 

80 
(2 นก.)  

40 
(1 นก.) 

160 
(4 นก.) 
120 

(3 นก.) 
40 

(1 นก.) 

160 
(4 นก.) 
120 

(3 นก.) 
40 

(1 นก.) 

   

 O ภาษาไทย 
 

      - 
 

40 
(1 นก.) 

- 
 

   

 O ภาษาจีน 
 

      40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

O หน้าที่พลเมือง       40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

ระดับมัธยมศึกษาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (PEC)  

      360 
(9 นก.) 

360 
(9 นก.) 

360 
(9 นก.) 

   

O ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
 

      200 
(5 นก.) 

200 
(5 นก.) 

200 
(5 นก.) 

   

O คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
 

      40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

O ภาษาจีน 
 

      80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

   

O หน้าที่พลเมือง 
 

      40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
(เลือกตามความถนัด) 

                                                                                                                                 ระดับ ม.4  - ม.5  เรียนหน้าท่ีพลเมือง  
                                                                                                                                                            ปีละ 40 ชั่วโมง (1 นก.) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์             

      
   

760 
(19 นก.) 

760 
(19 นก.) 

680 
(17 นก.) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ -วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

      
   

840 
(21นก.) 

840 
(21 นก.) 

720 
(18 นก.) 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-
อังกฤษ                    

      

   

ห้องปกติ  
560 

 (14นก.) 
 

ห้องIEC 
600 

 (15นก.) 

ห้องปกติ  
 560 

 (14นก.) 
 

ห้องIEC 
600 

 (15นก.) 

ห้องปกติ  
520 

 (13นก.) 
 

ห้องIEC  
560 

 (14นก.) 
-แผนการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ                           
-แผนการเรียนอังกฤษ-
ภาษาต่างประเทศที่ 2 
-แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม         
 
 

      

   

ห้องปกติ  
 640 

 (16นก.) 
 

ห้องIEC 
680 

 (17นก.) 

ห้องปกติ  
 640 

 (16นก.) 
 

ห้องIEC 
680 

 (17นก.) 

ห้องปกติ  
600 

 (15นก.) 
 

ห้องIEC  
640 

 (16นก.) 
รวมวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ปีละ  200 ช่ัวโมง รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 40 40 40 25 25 25 - - - 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 30 30 30 40 40 40 60 60 60 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน ์

10 10 10 10 10 10 15  15  15 20 20 20 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่น้อยกว่า  1,200 ช่ัวโมง/ปี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 

 



เอกสารประกอบ
 

(แหลงเรียนรู)



แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. ศูนย์การเรยีนรู้ ห้องสมดุ  
2. ห้องคอมพิวเตอร์  
3. สหกรณ์  
4. ห้องเรียนสีเขียว  
5. สวนพฤกษศาสตร์ และสวนต่าง 

1. คลองแสนแสบ 
2. Terminal 21  
3. คริสตจักรวัฒนา 
4. รถไฟฟ้าเฉลมิพระเกียรต ิ  
5. รถไฟฟ้ามหานคร  

 

ระดับประถมศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. ห้องสมุดประถมศึกษา 
2. ห้องกิจกรรมภาษาอังกฤษ 
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
4. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป ์
5. ห้องปฏิบัติการดนตร ี
6. ห้องปฏิบัติการศลิปะ 
7. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ 
8. ห้องปฏิบัติการอาหาร (ห้องมานา) 
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
10. ห้อง Ipad room 
11. ห้องพยาบาล 
12. สนามเด็กเล่นระดับประถมศึกษา 
13. สนามเด็กเล่น BBL 
14. สระว่ายน ้า 
15. แปลงเกษตร 
16. สวนพฤกษศาสตร ์
17. สหกรณโ์รงเรยีน 
18. ระบบ Adaptive Learning  
     (Reference www.Rapidschool.net) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็นผป.อาสาเข้ามาสอนชมรม 
     ป.1 กิจกรรมท้าขนมชีสเค้กหน้าไหม้ หน้ากากแฟนตาซี    
หมวกฮาโลวีน ประดิษฐ์กระทง พับกังหัน ระบายสภีาพและท้า
กรอบรูปนางเงือกน้อย สมดุท้ามือวิทยาศาสตร์แสนสนุก 
 
     ป.2 กิจกรรมคณิตศาสตร์  คดิอย่างไรให้คณูได้  ประดิษฐ์- 
jumping rabbit  ถุงผ้่ระบายสีลดโลกร้อน  สายคล้องหน้ากาก
อนามัย โมบายแฟนซี  Flash Card ส่่การเรียนรู้เพื่อน้องที่ห่างไกล 
Paper Sticker Cup ท้าขนม Oreo Spider ไม้หนีบภาพ ขนมครก
ไข่นกกระทา 
 
     ป.3 ร้อยลูกปัด ประดิษฐ์หมวกรูปสัตว์ สร้างตารางสตูรคณู 
กระเป๋าเดคูพาด  ออกแบบถุงผ้า  ที่คั่นหนังสือจากไมไ้อศกรีม  
ปั้นดินเบา  จัดกระถางต้นไม้  ตัดกระดาษสโนว์แมน 
 
     ป.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่มีกิจกรรมผป.อาสา  
             ภาคเรียนท่ี 2 งดชมรม เนื่องจากโรค COVID-19  

 

 

 

 

 

 

http://www.rapidschool.net/


 

ระดับมัธยมศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  2. ห้องปฏิบัติการเคมี 
  3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
  4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
  5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  6. ห้องไอที 
  7. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   
  8. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
  9. ห้องสมุดอาคาร 130 ปีฯ 
10. ห้องสมุดปัญญาคาร 
11. ห้องพิพิธภัณฑ์ 
12. ห้องปฏิบัติการอาหาร 
13. ห้องปฏิบัติการนาฎศลิป ์
14. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
15. ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 
16. ห้องซ้อมคอรัส 
17. สวนพฤกษศาสตร ์
18. โรงยิมวัฒนาสัมพันธ ์
19. สระว่ายน ้า 

1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
     ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
2. สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
3. ตลาดน ้าดอนหวายจังหวัดนครปฐม  
4. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบรุี   
5. ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี    
6. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    จังหวัดปทุมธาน ี
7. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
8. สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
9. ต้านานป่ารีสอร์ท  จังหวัดระยอง 
10. ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
11. ค่ายนวภพ จังหวัดสระบุร ี
12. ไร่เขาบัวทอง จังหวัดสระบุร ี
13. NANA Resort จังหวัดเพชรบรุี 
14. ศูนย์เกมลานละเล่น Voyage กรุงเทพ 
15. บ้านวิทยาศาสตรส์ิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร ์
      และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธาน ี
16. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรงุเทพมหานคร 
17. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ประสานมิตร 
18. สยามสมาคม กรุงเทพมหานคร 
19. ตลาดรวมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร 
20. คริสตจักรวัฒนา 
21. โรงแรมแอมบาสเดอร ์
22. แหล่งเรียนรู้ FiBO  คณะวิศวะกรรมหุ่นยนต์     
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
23. วรวนา หัวหิน โฮเทลแอนรีสอร์ท จังหวัดประจวบคิรีขันธ ์
24. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากองทัพบก จังหวัดนครนายก 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ)



รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. รับโล่และเกียรติบตัรรางวัล
โรงเรียนพระราชทานประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับ 
รางวัลพระราชทานติดต่อกัน  
3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี 

สถานศึกษา  เขตพื้นที/่จังหวัด 
 ประเทศ 
 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 

2. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ. 2564 – 2568) การศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

(องค์การมหาชน) 

 

3. ได้รับเกยีรติบตัร อาคารเบอร์ 5 
 ในสถานศึกษา ผ่านเกณฑ ์
การประเมินเป็นอาคารต้นแบบ 
ด้านการอนุรักษณ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2563 

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

การไฟฟ้าฝา่ยผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 

4. รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภท
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น 

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

 

5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การขับเคลือ่นพันธกิจ 
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น  
พันธกิจดา้นเศรษฐกิจ 

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

 

6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การขับเคลือ่นพันธกิจ 
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น  
พันธกิจดา้นประชาธิปไตย 

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

 

7. รางวัลชนะเลิศ การขับเคลือ่น 
พันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเดน่  
พันธกิจดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สถานศึกษา 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

 

8. รับพระราชทานรางวลั 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด  
“รางวัลครูขวญัศิษย์” คร้ังที่ 4 
ประจ าปี 2564       

ครู 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มูลนิธิรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้า 

มหาจักร ี

น.ส.นภาวรรณ จินตชิน  
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

9. รับมอบเคร่ืองหมาย เชิดชูเกียรต ิ
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2564  

ครู 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นางจุฑามาศ มงคลสุภา 

10. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” 
ประจ าปี 2564 

ครู 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1. นางสุปราณี  
พิพฒัน์กิตติพร 
2. นางอพิชญา  
ศรีสุรักษ์ 
3. นางสาวณัฐนิษฐ  
พวงทอง 

11. รางวัลหัวหน้าหมวดผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว 

ครู 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

แห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนุจรินทร์   
ทองกันทม   

12. รางวัล Asia Pacific Leadership           ครู 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

นางอวยพร  แสงหิรัญ 
 

13. รางวัลเหรียญทอง ประกวด 
วาดภาพ “International Children 
Art Competition”ประเทศตรุก ี

เด็กปฐมวัย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ประเทศ 
 นานาชาติ 

Gaziantep 
Metropolitan 

Municipality And 
Mizyal Gallery 

Art 

ด.ญ.นารา เปียมกลุวนิช  
 

14. รางวัลเหรียญทองแดง ประกวด 
วาดภาพ “International Children 
Art Competition”ประเทศตรุก ี

เด็กปฐมวัย 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

ด.ญ.ณัฐธีรา อึ้งสกลุ  

15. รางวัลเหรียญทองแดง ประกวด
วาดภาพ “International Children 
Art Competition”ประเทศตรุก ี

เด็กปฐมวัย 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

ด.ญ.ปรีชญา  
ลาภพิทักษ์พงษ ์
 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบ”ี  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากัด 

มหาชน 

1. กมลชนก แก้วอินัง  
2. วิมุตตา ภูมิวเิศษ  
3. สิปโปทัย  
รัตนตั้งตระกลู 
4. มุจลินทร์ บุญยิ่งสถิต  
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ชื่อรางวลั 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ 
PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื  
รอบมาสเตอร์ประจ าปี 2564  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สมาคมกีฬา 
ลอนเทนนิส 

แห่งประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ด.ญ.พลอยทิพย์   
ธนศิรินวกุล  

 

18. รางวัลชมเชย ได้ชุดสื่อเพื่อ 
การเรยีนรู้การแข่งขัน ALTV Quiz 
Challenge ปีท่ี 2  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

Thai PBS 1. แพรไพลิน  วงศ์วิไล 
2. ทัตพิชา  ทองเพิ่ม 
3. ลลิตา  คงสวสัดิ์   

19. นักเรียนที่มผีลการทดสอบ  
100 คะแนนเต็ม  จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 
 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

*วิชาคณิตศาสตร์   
1. อภิสรา  ชัยพิชิตพันธ์  
2. แพรไพลิน วงศ์วิไล 
*วิชาภาษาอังกฤษ  
1. ณิชมน วิเศษโชติกุล  
2. พิชาพัชร์ ภูวเลิศวรวิชญ์   
3. พุฒิธาดา เจริญเมือง 
4. ลัดดา ธนวีระสุวรรณ 
5. ธัญญพัทธ์  
ชัยศรีสุขอ าพร  
6. คณศรา  เฉียบแหลม  
7. ณิญา  ชาญไววิทย ์
8. ทัตพิชา ทองเพิ่ม  
9. ญภา พัฒนาประทีปกลุ  

20. รางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญทอง 
และเหรียญรางวัลการประเมิน  
Thailand Academic Contest 
โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ  
ครั้งท่ี 2 (2nd  TESET – Thailand 
English Skills Evaluation Test)  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

อคาเดมิค 
คอนเทสต์  

(ประเทศไทย) 
จากัด 

ด.ญ.นภสัสรี สรุักขกะ 
 

ด.ญ.ปญัญ์วภสั บุฝ้าย 

21. รางวัล 2 เหรียญทอง 3  
เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง  
จากการแข่งขันว่ายน้ า KLM999 
Swimming championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทพัอากาศ ด.ญ.ภารดี ชูแผน   
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

22. รางวัล 1 เหรียญทอง 3  
เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
ว่ายน้ า KLM999 Swimming 
championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ ด.ญ.ปัญญรสิา ภมูิวิเศษ   

23. รางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศ  
คะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 2  
จากการแข่งขันว่ายน้ า KLM999 
Swimming championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ ด.ญ.อารยีา สว่างมั่น   

24. รางวัล 4 เหรียญทองแดง  
จากการแข่งขันว่ายน้ า KLM999 
Swimming championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ ด.ญ.กัญญาภคั  
คงตั้งสมบุญ   

25. รางวัล 2 เหรียญทอง  
4 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน 
ว่ายน้ า KLM999 Swimming 
championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ ด.ญ.พัทธนันท์  
อุ่นใจทรัพย์   
  

26. รางวัล 4 เหรียญทอง  
2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน 
ว่ายน้ า KLM999 Swimming 
championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ 

27. รางวัล 2 เหรียญเงิน  
3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัล
บุคคล อายุ 12 ปี ล าดับท่ี 6  
จากการแข่งขันว่ายน้ า KLM999 
Swimming championships 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ ด.ย.ปณาลี ยมศรีเคน   

28. รางวัลเหรียญเงิน ในการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6   
ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

น.ส.ศิริประภา อุปภาค  
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

29. รางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญทอง 
และเหรียญรางวัล จากการประเมนิ 
Thailand Academic Contest 
โครงการประเมินทักษภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 2  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

Thailand 
Academic 
Contest 

ด.ญ.ญาดา จันทรผ์่อง  

30. รางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญทอง  
จากการประเมิน Thailand 
Academic Contest โครงการ
ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 2  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

Thailand 
Academic 
Contest 

1. ด.ญ.เทียนทอแสง  
ศิริสุวัฒน์         
2. .ด.ญ.พิมพาภรณ์  
เบญจรตันาภรณ์  
3. ด.ญ.อิชิกา สัจจเด  
4. น.ส.สุธัชชา รุ่งชีวา  
5 .ด.ญ.พาริมา  
พิริยกิจโกศล   

31. รางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญเงิน  
จากการประเมิน Thailand 
Academic Contest โครงการ
ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 2  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

Thailand 
Academic 
Contest 

1 .ด.ญ.ศุภกานต์  
เปี่ยมอยูสุ่ข  
2. น.ส.พรนภสั  
พิริยกิจโกศล  
 

32. รางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญ
ทองแดง จากการประเมิน 
Thailand Academic Contest 
โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ  
ครั้งท่ี 2  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

Thailand 
Academic 
Contest 

ด.ญ.นภสัร์นันท์  
พิทักษ์ชัยธรรม     
 

33. รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ 
และเกียรติบตัรคะแนนสูงสดุ โดย
ท าคะแนนได้ 80% ข้ึนไป จากการ 
เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการออนไลน์  
(วิชาภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

TOP TEST 
CENTER 

ด.ญ.ญาดา จันทรผ์่อง  
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

34. รางวัลชนะเลิศ รับโลร่างวัล 
เกียรติบตัร และเงินรางวัล 20,000 
บาท การแข่งขัน Pitch@School   
เป็นโปรแกรมส่งเสริมความคิด 
นักประกอบการและการแข่งขัน
น าเสนอโครงการธุรกิจ 
 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

โครงการ Global 
Entrepreneurship 

Network 
Thailand (GEN 
Thailand) และ
โรงเรียนวชิราวุธ 

 

1. น.ส.จันทร์รตัน์  
วัฒนชัยยงค์  
2. น.ส.ปฐมาภรณ์  
ตั้งบริบูรณ ์
3. น.ส.รณติา  
อดิศรพันธ์กุล  
4. น.ส.ปณิษฎา  
วงศ์พิมลพร  
5. น.ส.พิมพ์ชนก  
ทรงเพียรทรัพย ์

35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
จากการแข่งขันในโครงการธรุกิจ 
PICH@SCHOOL “พัฒนาทักษะ 
ความเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่
และทักษะการน าเสนอไอเดยี 

ทางธุรกิจ”   
 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สถาบันนวัตกรรม
บูรณาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

1. น.ส.ลภสัรดา  
ตรึกตรองกิจ  
2. น.ส.ชลธร   

สินธวณรงค์   
3. น.ส.กวิสรา  
แสงรุ่งโรจน์  
4. น.ส.อาภารศัมิ์  
สิรสิารินท์  
5. น.ส.นัทธมน  
สินธวณรงค์  

36. รางวัลเหรียญทองได้ถ้วยรางวัล
และเกียรติบตัร จากการประกวด
รายการ The voice of Asia 2021 
จากงานเทศกาลศลิปะนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก 2021 Asia Pacific 
International Art Festival  
Music&Talents Competition 
2021  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สหประชาชาติ 
ด้วยความร่วมมือ

ระหว่าง 22 
ประเทศ โดย

บันทึกการแสดง
ผ่านรูปแบบวดิีโอ 

ด.ญ.ลภสันันท์  
จันทร์สุวรรณ 
 

37. รางวัล sliver prize ประเภท 
การขับร้อง รุ่น senior class 
จากการประกวดดนตรีเยาวชน
นานาชาติฮ่องกง ครั้งท่ี 9 The 9th 
Hong Kong International Youth 
Performance Arts Festival 2021 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

HKYPAF ด.ญ.ลภสันันท์  
จันทร์สุวรรณ  
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

38. รางวัลเหรียญทอง รุ่นอาย ุ
ไม่เกิน 16 ปีหญิง จากการแข่งขัน 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว  
ชนิดกีฬาว่ายน้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2564"  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สระแก้ว 

น.ส.ปรรญ์นภัส  
วัฒนโรจนาพร      

39. ร่วมการแข่งขันกรรเชียงบก
เสมือนจริง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
รายการ 2022 Asian Rowing 
Virtual Indoor Championships  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สหพันธ ์
เรือกรรเชียง 
แห่งเอเชีย 

น.ส.ปรรญ์นภัส  
วัฒนโรจนาพร      

40. รางวัลชนะเลิศ รุ่น PRE 
TEENAGE การแข่งขัน To Be 
Number One Teen Dancercise 
Thailand Championship 2022   
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   
จากทีม Thossaporn Thunder 
ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

โครงการ To Be 
Number One 

ด.ญ.กรรณภิรมย์  
เตโชชานนท์     

41. รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 
ถ้วยรางวัลบุคคล อายุ 13 ปี  
ล าดับที่ 5 จากการแข่งขันวา่ยน้ า 
KLM999 Swimming 
championships  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ 
 

ด.ญ.ปานไพลิน  
วัฒนโรจนาพร      
 

42. รางวัล  4 เหรียญเงิน  
จากการแข่งขันว่ายน้ า KLM999 
Swimming championships  
ครั้งท่ี 3  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กองทัพอากาศ น.ส.ปรรญ์นภัส   
วัฒนโรจนาพร     
 

43. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นเด็กและเยาวชนท่ี
น าช่ือเสียงมาสูป่ระเทศชาติ ในงาน 
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

น.ส.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ  
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

44. รางวัลชนะเลิศ The winner  
of startup experience 
workshop Mini-Hackathon 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
Startup Experience  
(Mini Hackathon) - Satit PIM  

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

สถาบันการ
จัดการปญัญา

ภิวัฒน ์ 
มูลนิธ ิFrederic 
Neuman และ

มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ 
(ประเทศไทย) 

น.ส.จันทรรัตน์  
วัฒนชัยยงค์  

 

45. นักเรียนที่มีผลการทดสอบ  
100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นักเรียน 🔾 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

🔾 ภาค/ประเทศ 

🔾 นานาชาต ิ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1. น.ส.ญาดา   
จันทร์ผ่อง   
2. น.ส.ปารมี   
ปิยะวัฒนานันท์   
3. น.ส.วิรัญญา   
คงส าราญ   

     
 
 
 

 

  

  



เอกสารประกอบ
 

(ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา)



 
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรฐั
90.29%

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
8.57%

ศึกษาต่อต่างประเทศ 
1.14%

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2564

โรงเรยีนวฒันา
วิทยาลยั
59.88%

โรงเรยีนรฐับาล
26.95%

โรงเรยีนเอกชน
11.98%

ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ
0.60%

สอบเทียบ GED
0.60%

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จบปีการศึกษา 2563
ที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2564

ติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2564 

 

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบปกีารศึกษา 2563 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 



เอกสารประกอบ
 

(ผลประเมินภายนอกรอบที่ 2 ระดับปฐมวัย)



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) 
       โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ .รอบสอง เมื่อวันที่ 30, 31 เดือน
มกราคม ถึง 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน 
คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านเด็ก       
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ 
                     การเคลื่อนไหว     3.46 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  
                   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  3.50 ดีมาก 4 ดีมาก 3.75 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 5  เด็กมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 6  เด็กสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง 3.70 ดีมาก 4 ดีมาก 3.85 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 7  เด็กเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และชื่นชม 
                   ในผลงานของตนเอง 3.75 ดีมาก 4 ดีมาก 3.88 ได้มาตรฐาน 
ด้านคร ู       
มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็นส าคัญ 3.74 ดีมาก 4 ดีมาก 3.87 ได้มาตรฐาน 
ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น มี
สื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัการศึกษาปฐมวัย ระดบัคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.18 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 

 



 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากข้ึน 

 2. จัดห้องแสดงผลงานด้านศิลปะและผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนให้ถาวร 
 นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
 ได้รับเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เม่ือวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 และวิธีการปฏิบัติที่   เป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการน า Balanced Scorecard มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 

 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านภาษาตา่งประเทศให้หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อม 
ของผู้เรียนสู่บริบทความเป็นสากลของประเทศไทย 

 2. สถานศึกษาควรปรับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาทางสมอง (BBL : Brain Based 
Learning) เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน   
     
สรุป          
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการสมศ.รอบสอง โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนา ด้านครู ด้านการเรียนการสอน                                        
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อเทคโนโลยี และปรับเทคนิคกระบวนการด้านต่างๆ ลงสู่ผู้เรียนอย่างหลากหลายต่อเนื่องตลอดปี                                
การศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งมีผล                                         
เชิงประจักษ์ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เช่น การทดสอบระดับชาติผลการสอบ O-Net ช่วงชั้นที่ 2  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ และช่วงชั้นที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลศึกษา 
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ  ตลอดจนมีผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 6)                                              
ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัดและสนใจมากขึ้นเป็นล าดับ น า มาซึ่งความ
ภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 














 



เอกสารประกอบ
 

(ผลประเมินภายนอกรอบที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) 
       โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ .รอบสอง เมื่อวันที่ 30, 31 เดือน
มกราคม ถึง 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน 
คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
                   และกีฬา 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
                   มีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
                  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

 
 

3.98 

 
 

ดีมาก 

 
 
4 

 
 

ดีมาก 

 
 

3.99 

 
 

ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 3.51 ดีมาก 4 ดีมาก 3.76 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                    รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ด้านคร ู       
มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
                  และมีครูเพียงพอ 3.79 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                  ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.75 ดีมาก 4 ดีมาก 3.88 ได้มาตรฐาน 
ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน 
                   อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 

 
4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 

 
4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
                    มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 

 
4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                  ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 

 
4.00 ได้มาตรฐาน 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.93 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง           ไม่รับรอง 



 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากข้ึน 

 2. จัดห้องแสดงผลงานด้านศิลปะและผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนให้ถาวร 
 นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
 ได้รับเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เม่ือวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 และวิธีการปฏิบัติที่   เป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการน า Balanced Scorecard มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 

 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านภาษาตา่งประเทศให้หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อม 
ของผู้เรียนสู่บริบทความเป็นสากลของประเทศไทย 

 2. สถานศึกษาควรปรับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาทางสมอง (BBL : Brain Based 
Learning) เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน   
     
สรุป          
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการสมศ.รอบสอง โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนา ด้านครู ด้านการเรียนการสอน                                        
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อเทคโนโลยี และปรับเทคนิคกระบวนการด้านต่างๆ ลงสู่ผู้เรียนอย่างหลากหลายต่อเนื่องตลอดปี                                
การศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งมีผล                                        
เชิงประจักษ์ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เช่น การทดสอบระดับชาติผลการสอบ O-Net ช่วงชั้นที่ 2  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ และช่วงชั้นที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลศึกษา 
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ  ตลอดจนมีผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 6)                                              
ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัดและสนใจมากขึ้นเป็นล าดับ น ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 










 



เอกสารประกอบ
 

(ผลประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับปฐมวัย)



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
    โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ      
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (3 - 5 ปี) 
น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 34.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
                การปฏิรูปการศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน  
                 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  99.00  คะแนน  
                    มีคุณภาพระดับ  ดีมาก    
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน  
                    ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป               ใช่           ไม่ใช่ 
                    มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                 ใช่           ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบง่ชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                 ใช่           ไม่ใช่         
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



 
จุดเด่น 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อม                                  
ในการศึกษาต่อ มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย และมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความซื่อสัตย์ ความเป็นกุลสตรี และ
ความเป็นผู้น าตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท ากิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
สามารถเล่นกับเพื่อนๆ และมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปันสิ่งของหรือของเล่นให้แก่เพื่อนๆ มีความชื่นชอบและ 
ตอบสนองต่อศิลปะในการวาดรูประบายสี การตัดปะกระดาษ การปั้นดินน้ ามัน ดนตรี การเต้นประกอบจังหวะ และ           
ชื่นชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักการอ่านค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ ใฝ่รู้ในสิ่งที่อยู่รอบตัวสมวัย สถานศึกษาก าหนด                 
อัตลักษณ์ผู้เรียน คือ “เป็นกุลสตรีที่ดี เก่ง และมีภาวะผู้น า” มีจุดเน้น จุดเด่น อันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ความ
เป็นกุลสตรี” สถานศึกษามีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ โครงการวัฒนาสร้างโลกสีเขียว “การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 
 2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัยเป็นอย่างดี 
บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีระบบการบริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและ
ทักษะพื้นฐานตามสาระ 4 สาระในระดับปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เด็กสามารถ
สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ตนเองได้รับได้ด้วยตนเอง 
ส่ ง เ ส ริ ม ค รู ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า รฝึ กฝนตน เอ ง ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว ามส าม ารถ ในดู แ ล เ ด็ ก ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแนวน โยบาย                                         
ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูมีคุณลักษณะเหมาะสมกับครูปฐมวัย มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยเป็นอย่างดี  จัด
ประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนได้เหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของก ารจัดการศึกษา                                  
ในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามตามตาราง
กิจกรรมประจ าวัน มีความรู้ความสามารถและเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละระดับส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกให้กับเด็กสามารถ
กระตุ้นเด็กให้เด็กการอยากรู้อยากเห็นกล้าพูด กล้าแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมีความสามารถฝึกให้เด็กรู้จักยอมรับ
ตนเองยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข 
 4. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศมีระบบการ
ติดตาม ควบคุมคุณภาพภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพภายในตลอดจนรักษามาตรฐานความมีคุณภาพของสถานศึกษาไว้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
          1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยเชื่อมโยงการท าโครงงานในเรื่องที่สนใจ ฝึก
กระบวนการกลุ่มในการลงมือปฏิบัติ ร่วมคิดแก้ปัญหาในการท างาน ฝึกคิดวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างตามความคิดของตนเอง 
บูรณาการการสื่อสาร น าเสนอผลงานและความคิดเห็นของตนเองต่อเพื่อนหน้าชั้นเรียน 



 
 
 
          2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาควรมีโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องทุกชั้น ทุกตึกเรียน รวมทั้ งห้องเรียนตึกนอนทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งภาพทั่วโรงเรียนให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อส่งเสริม
การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
     ครูควรน าผลการติดตาม การบันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็ก เช่น ประเมินตามสภาพจริง ประเมิน
ชิ้นงานเด็ก เป็นต้น ไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม  
 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มนีวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดงันี้ 
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพและความส าเร็จของสถานศึกษาในทุกด้าน คือใช้หลักการ
บริหารตามหลักพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ (Bible Based Management) เป็นรากฐานในการบริหารจัดการโดยพัฒนาการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นอกจากนี้โรงเรียนได้น าหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : 
BSC) และระบบการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ (Scorecard Cookpit) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award) โดยก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีการใช้หลักธรรม และกระบวนการทางคริสต์ศาสนาในการน าการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. สถานศึกษามีการก าหนดเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นกุลสตรีศรีวัฒนาในเร่ืองของการไหว้  
 4. การมีมรรยาทในรูปแบบของวัฒนาวิทยาลัย 
 5. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากการฟัง (ฟังเพลง  
ร้องเพลง) แล้วจึงพูด อ่าน เขียน ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

 6. สถานศึกษามีการสง่เสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการร้องเพลงประสานเสียงที่โดดเดน่ นักเรียนมีพื้นฐาน
การขับร้องประสานเสียงโดยเร่ิมจากเพลงของกิจกรรมทางศาสนาคริสเตียน ตัง้แต่ระดับปฐมวยั และได้รบัการส่งเสริมให้ไป
แสดงทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(ผลประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
    โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ      
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศกึษา 
น้้าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.98 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.47 ดีมาก 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป         ใช่             ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี           ใช่           ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน          ใช่        ไม่ใช่         
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 



 

จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือ ร่วมกันท างานกลุ่มในการเรียน กล้าแสดงความสามารถ
หรือแสดงความคิดเห็น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นกุลสตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดมีสุข
ภาวะที่ดี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ                 มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต มีผู้ปกครองอาสาสนับสนุนงานโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนหล่อหลอม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมี
มรรยาทตามแบบวัฒนธรรมไทยมาช้านาน การวางแผนจัดท าโครงงาน มีความชัดเจน เป็นระบบ และทั่วถึงทุกภาคส่วนของ
โรงเรียน สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนคือ “เป็นกุลสตรีที่ดี เก่ง และมีภาวะผู้น า” มีจุดเน้น จุดเด่น อันเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา คือ “ความเป็นกุลสตรี” สถานศึกษามีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการวัฒนา
สร้างโลกสีเขียว “การอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในทุกด้าน บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 
และมีการประสานงานกันระหว่างบ้าน-โรงเรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ
บรรยากาศภายในโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 3. ครูมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่พูดไพเราะ เสียงดัง ชัดเจน ใจดี                                 
มีเทคนิคการสอนเฉพาะตัว เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียนบันทึกหลังสอนอย่างละเอียด ทุกคาบ
ทุกห้องที่สอน 
 4. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ  มีระบบ
การติดตาม ควบคุมคุณภาพภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนรักษามาตรฐานความมีคุณภาพของสถานศึกษาไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
          1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรฝึกทักษะการวางแผน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ของตนเองให้สูงขึ้น โดยศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านการเรียนของตน วิเคราะห์ สาเหตุ ที่มีผลการเรียนของตนเองโดย
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อน และครู น าความรู้กลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรฝึกท าสถิติกราฟเพื่อประ
เมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองตามสภาพจริง ปรับปรุงทักษะการท าแบบทดสอบประเภทคิดวิเคราะห์ และ
พัฒนาการการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
          2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  - 
 
 



 
          3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูผู้สอนบางส่วนควรพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน แต่ละบุคคล 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง กระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน
ในกลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนอย่างต่อเนื่อง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวางแผนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยสะท้อนผลการตรวจงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ควรสร้างและใช้แบบประเมินให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้และพฤติกรรมที่จะวัด 
 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม  
 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มนีวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดงันี้ 
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพและความส าเร็จของสถานศึกษาในทุกด้าน คือ  ใช้หลักการ
บริหารตามหลักพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ (Bible Based Management) เป็นรากฐานในการบริหารจัดการ โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้โรงเรียนได้น าหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : 
Bsc) และระบบการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ (Scorecard Cookpit) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award) โดยก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีการใช้หลักธรรม และกระบวนการทางคริสต์ศาสนาในการฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม        
เป็นกุลสตรีศรีวัฒนา 
 3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากการฟัง (ฟังเพลง ร้องเพลง) แล้ว
จึงพูด อ่าน เขียน ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา 
 4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการร้องเพลงประสานเสียงที่โดดเด่น นักเรียนมีพื้นฐานการ
ขับร้องประสานเสียงโดยเริ่มจากเพลงของกิจกรรมทางศาสนาคริสเตียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และได้รับการส่งเสริมให้ไปแสดง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับปฐมวัย)



นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก - ระดับปฐมวัย 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยี การสอนการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นการ
เรียนรู้ อีกรูปแบบหนึ่งที่ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการทักษะการคิด ตั้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ การเรียนรู้
ร่วมกันการลงมือปฏิบัติ การน าเสนอผลงาน การสื่อสาร เพ่ือเตรียมเด็กให้เป็นนวัตกรในอนาคต 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ในระดับปฐมวัย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิด
จากความสนใจของเด็ก โดยเด็กเป็นผู้น าเสนอหัวข้อและตัดสินใจเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมากที่สุดใน
ห้องเรียน จากนั้นเด็ก ๆ ร่วมกันระดมความคิดและตั้งค าถามตามที่ตนเองสงสัยน าไปสู่การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตัวเองเพ่ือค้นพบค าตอบเชิงลึกดวยตนเอง โดยบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการ
สืบคน้ ส ารวจ สัมผัส สังเกต สั่งสม การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดเตรียมกิจกรรม ให้ค าแนะน า และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย 
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สามารถน าเสนอความรู้ที่ได้รับออกมาเป็นชิ้นงานและค าพูดบอกเล่า 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้     

 
 

 
 

         
 

กิจกรรมการเรียนรู้
โครงการ (Project 

Approach)

ระยะที่ 2 
พัฒนาโครงการ

ระยะที่ 3                 
สรุปโครงการ

ระยะที่ 1

เริ่มต้นโครงการ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

-สืบค้น 
-สัมผัส 
-ส ารวจ 
-จดบันทึก 
-ทัศนศึกษา 
 

 

 

-สังเกต 
-ทดลอง 
-วาดภาพ 
-เชิญวิทยากร 
 

-น าเสนอหัวข้อและเลือกหวัเร่ือง 
-บอกเล่าประสบการณ์เดิม 
-ตั้งค าถามที่สงสัย 
-วางแผนท ากิจกรรม 
 

-สรุปความรู้และตอบค าถามที่สงสัย 
-จัดแสดงผลงาน 
-น าเสนอผลงานแก่ผู้ชมโครงการ 



การน าเสนอผลงานโครงการของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองคิด สืบค้น วางแผน ลง
มือปฏิบัติ  สร้างผลขึ้นเอง  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส่งผลให้เด็กความกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การแสดงความคิดเห็น รู้จักการวางแผนการท างาน กล้าพูด กล้าลงมือท า กล้าแสดงออก 
รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหา และสื่อสารได้อย่างมีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการโดยแสดงออกผ่านทางผลงานศิลปะ ที่ส าคัญคือเด็กมีความสุขสนุกสนานกับไปกับการเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาของโครงการ  ทุกปีจะมีการจัดให้เด็กน าเสนอผลงานก่อนปิดภาคเรียนโดยมีผู้ปกครอง โรงเรียน
ต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ก็มีการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานเด็กๆ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ปีการศึกษา 2563  
พบว่า  เด็กร้อยละ 99.61 (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าด้วยตนเอง  มีความคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     ทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง มีอิสระทางความคิด  
มีความมุ่งมั่นในการท างาน ด้วยบรรยากาศท่ีสนุกสนานและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



การบริหารจัดการแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ระดับปฐมวัย 
 

            โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในด้าน
การจัดการความรู้  ( Knowledge Management ) เพื่อการท างานร่วมกันของผู้บริหาร  ครู ด้วยการสร้างเสริมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ( Professional Learning Community : PLC ) ตามคุณลักษณะของการสร้างเสริมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู หรือ Characteristics of Professional Learning Communities ของ Dr.Richard DuFour  
ใน  6 คุณลักษณะ ประกอบด้วย  
1) Share mission  vision and value คือ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมกัน  2) Collective inquiry  คือ การ
สืบค้นหาแนวทางการท างานและความต้องการร่วมกัน  3) Collaborative teams  คือ กลุ่มของสมาชิกท่ีแบ่งปัน
จุดประสงค์ สร้างกลยุทธ์ เพื่อการเปิดโอกาสการเรียนรู้  /ทักษะของแต่บุคคล   4) Action orientation and 
experimentation  คือ การปฐมนิเทศและการทดลองปฏิบัติ  5) Continuous improvement  คือ การปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอเป็นพันธสัญญาระหว่างสมาชิกของชุมชน  6) Results orientation  คือ  ผลของการปฐมนิเทศหรือให้
ความส าคัญกับผลท่ีเกิดขึ้น 

กระบวนการในการด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขของ มิติการพัฒนาครู มิติการหนุนเสริม และมิติผลท่ีเกิดกับเด็ก  
มีการจัดต้ังชุมชนครูจ านวน 2 ชุมชนตามระดับชั้น  สมาชิกของทุกชุมชนได้ขับเคลื่อนการสร้างชุมชน น าสู่การแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนการท างานของครูเพียงคนเดียวเป็นการท างานในรูปแบบชุมชน มีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ร่วมแรงรวมพลังในการท างาน เข้าร่วมชุมชนอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรมการท างานท่ีดี คือ  

สมาชิกชุมชนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 เรื่อง “สร้างระเบียบวินัยการเดินแถว” จากแนวทางการสร้างวินัยเด็กของ  
รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ และสมาชิกชุมชนชั้นอนุบาลปีท่ี 3 เรื่อง การสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาครูด้วยแนวทางการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 (Professional Learning Community : PLC)  

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนการเรียน  

4.การน าผลสะท้อนกลับ (Reflection) จากการท า PAR และ AAR 

3.เป้าหมายการแกป้ัญหาอยา่งเป็นระบบด้วยเทคนิค การเป็นผู้ชี้แนะ
(Coach) คู่คิด(Buddy) หรือการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study) 
เป็นต้น 

 

2. พัฒนาครูตาม 6 คุณลักษณะ ประกอบด้วย  

1.Share mission, vision and value คือ  
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านยิมร่วมกัน 
2. Collective inquiry คือ การสืบค้นหา 
แนวทางการท างานและความต้องการว่มกัน 
3.Collaboration teams คือ กลุ่มของสมาชิกที่
แบ่งปันจุดประสงค์ สร้างกลยุทธ์เพือ่การเปิดโอกาส
การเรียนรู้/ทักษะของแต่บุคคล 
4. Action orientation and experimentation คือ 
การปฐมนิเทศและ การทดลองปฏิบัต ิ
5. Continuous improvement คือ  
การปรับปรุงอยา่งสม่ าเสมอเป็นพันธสญัญาระหวา่ง
สมาชิกของชุมชน 
6.Results orientation คือ ผลของการปฐมนิเทศหรือ
ให้ความส าคัญกับผลที่เกิดขึ้น 5.สรุปผลการแก้ไขปรับปรุงงานร่วมกัน และพัฒนาเป็นวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีร่ยวมกัน 



การจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
และเสรีโดใช้กระบวนการไฮสโคป  
(High Scope) 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับปฐมวัย 

 

การจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีโดยใช้กระบวนการไฮสโคป (High Scope) ในระดับ
ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้การเรียนรู้จากการลงมือท าผ่านกิจกรรมและสื่อ ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กได้วางแผนและตัดสินใจเลือก (Plan) ท ากิจกรรมหรือเล่นอย่างอิสระ
ตามความคิดความสนใจ (Do) และให้เด็กได้ทบทวนกิจกรรมที่เด็กเลือกท า รวมถึงบอกเล่าผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ (Review) หน้าชั้นเรียน และเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์ ครูยังได้เปิดโอกาสให้
เด็กตอบค าถามจากการฝึกตั้งค าถามของเพ่ือน ๆ รวมถึงบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะกุลสตรีวิถี
วัฒนา (Watana Characters) ไปพร้อมกับการบอกเล่าผลงานของเด็กอีกด้วย 

ระดับปฐมวัยทุกห้องเรียนมีการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีโดยใช้กระบวนการไฮสโคป 
ในช่วงเวลา 10.30 น. – 11.20 น. ทุกวัน โดยครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ และผู้จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย พ้ืนที่ บรรยากาศที่
เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม รวมถึงสร้างข้อตกลงในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ตามวงจรการค้นหา -ใช้-เก็บคืน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักสังเกต เปรียบเทียบ กล้าตัดสิน    มีส่วนร่วมกันในการรับผิดชอบดูแล
ห้องเรียนของตนเอง  

การจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีโดยใช้กระบวนการไฮสโคป(High Scope) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ครู 

การทบทวน 

(Review) 

การวางแผน 

(Plan) 

การลงมือท า 

(Do) 

เด็ก 

หนูคดิว่า... 

-ออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
-จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
-พ้ืนที่และบรรยากาศ 
-สร้างข้อตกลง “วงจรการค้นหา-ใช้-เก็บคืน” 



เอกสารประกอบ
 

(นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล   
(depa Young Maker Space development ) 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงมีการด าเนินการต่อยอดพัฒนาจาก STEM Education เป็นโครงการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการ Coding Thailand เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งซึ่งเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อเยาวชน ตลอดจนครูที่จัดการเรียนรู้ยุคใหม่   

การด าเนินงาน  
1.การเตรียมพ้ืนที่ ขนาด 11.6 ม. X 7.8 ม.  
2.วางแผนการจัดผังห้อง สื่อ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี   
3.การก าหนดการใช้ห้อง ผู้ดูแลการบ ารุงรักษา  
4.การเก็บขอ้มูลผู้เข้าใช้ ระบบ Infrastructure การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (vSAN Server)  

ระบบส ารองข้อมูลระบบ แม่ข่าย (Veeam Backup Server) ระบบ Network Wifi ให้เสถียร พร้อมส าหรับ
การใช้งาน   

5.การจัดเตรียมเรื่องซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ตระกูล Adobe  Anti-Virus Software  
6.การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบPC  Notebook และ I-Pad  
7.การเตรียมผู้รับผิดชอบครูผู้สอนวิทยาการค านวณ Buddy Teacher  ผู้ดูแลห้อง  ผู้ประสานงาน  
8. การเตรียมเรื่องหลักสูตร การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

การวัดประเมินผล ท าเป็นกระบวนการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ 
9.การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการออกแบบ                            

ทางวิศวกรรม ( Engineering Design Process) การท างานเป็นทีม เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ตรงกับ Wattana 
Characters   ตั้งแต่การตั้งค าถามจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้นั้นเป็น
เรื่องท่ีอยู่รอบตัวผู้เรียนสร้างจินตนาการ เร้าความสนใจให้เกิดกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม โดยใช้ 
Cubetto (คิวเบตโต)เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรม แบบ Unplug  
มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้  การเรียนรู้เรื่อง Micro : bit (ไมโครบิต) หรือบอร์ดสมองกลฝังตัว ฝึกทักษะการ
เขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมแสดงข้อความต่างๆ เช่น การเขียนให้ก าลังใจเพื่อน และทีมงานวิทยากร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นพื้นฐานในการคิดการประยุกต์ใช้ความรู้  Quirkbot (Coding &Robotics Kit) 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ส าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Coding ที่จับต้องและเห็นผลงานเป็นรูปธรรม เป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ด้าน Coding & Robotics ที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้โปรแกรมที่ซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ STEM School Kit เป็นสื่อและการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 ที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด
เอง ท าเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม บูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พ้ืนฐาน Quirkbot เพ่ือให้
ผู้เรียนได้คิดตามและเห็นภาพที่ชัดเจนอันจะส่งผลถึงการคิดที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา  ผู้เรียนทุกคน



มีโอกาสในการคิดระดมสมองว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยวิธีการใด การวางแผน ร่างแบบ ออกแบบ และ
ผ่านขั้นตอนการน าเสนอแบบนั้น แล้วจึงลงมือสร้างสรรค์งานที่วางแผนได้  โดยครูใช้การกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความตื่นตัวในบทเรียนที่จะสอน  จูงใจให้ผู้เรียนสนใจ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท างาน ร่วมกันคิด
แก้ไข แก้ปัญหา สร้างและพัฒนางานของกลุ่มตนเอง ด้วยการลงมือร่วมกันท างาน ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนผล
กลับในงานของตน เกิดความม่ันใจ ภาคภูมิใจ ที่ส าคัญที่สุดเป็นการเรียนรู้ อย่างมีคุณค่า ช่วยพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน ทั้งทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด ทักษะ ในการเรียนรู้  ที่จะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืน และมีการขยายเครือข่ายให้โรงเรียนที่มีความสนใจเข้า
ร่วมในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ 
เหมาะสมกับวัยในแต่ละระดับชั้นเพ่ือให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ โดยการจัดกิจกรรมผ่านคาบเรียนวิชาวิทยาการค านวณ วิชาออกแบบและเทคโนโลยี 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 นอกจากนี้มีการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการ Coding ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์และ
โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม IPST-Micro Box, Micro:bit, Kid bright การสร้างการ์ตูนจาก
โปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และทดสอบหุ่นยนต์โดยใช้ชุดหุ่นยนต์ LEGO การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน 
micro:bit  อ.ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ให้ค าแนะน ากับผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ผู้เรียนที่มีความรู้และให้ค าแนะน าผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยในการใช้โปรแกรม Raspberry Pi, Arduino ท าให้
ผู้เรียนสามารถต่อยอดในการสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้มากมาย เช่น การใช้  micro:bit ออกแบบชิ้นงาน             
ถังขยะอัจฉริยะจากไมโครบิท  อุปกรณ์ช่วยออกก าลังกายจาก micro:bit  โครงงานเครื่องวัดคุณภาพน้ าจาก 
micro:bit   โครงงานไฟจราจรส าหรับคนข้ามถนน โดยใช้ micro:bit โครงงานสเปรย์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติจาก 
Raspberry Pi เป็นต้น  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากทางโรงเรียนไปศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2562 และรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562  ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล   (depa Young 
Maker  Space development ) ระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน เช่น การนิเทศจากคณะกรรมการประเมินโครงการ
ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล การศึกษาดูงานของครูจากโรงเรียนน่านคริสเตียน การน าเสนอ
ผลงานผ่านกิจกรรม Open House ของโรงเรียน การน าเสนอในงานงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 
มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทคบางนา การเข้าร่วมสัมมนา 
งาน Tel's 2019 ที่เมืองทองธานี ครูผู้สอนเดินทางไปดูงานและทัศนศึกษาที่ ประเทศไต้หวัน สภาการศึกษา ถ่าย
ท า VTR โมเดลการศึกษาเรื่อง Coding ท่ีโรงเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน  

 
 



 

 

         โครงงานหุ่นยนต์ไล่แมลง                                     โครงงาน micro:bit  Traffie Light 

 
 

 
โครงงานไฟจราจรส าหรับคนข้ามถนน โดยใช้ micro:bit 

 
 
 

 

โครงงานเคร่ืองวัดคุณภาพน้ าจาก micro:bit 
 

 
 



ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีความจ าเป็นในการปรับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพ่ือให้การ
เรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ประกอบด้วย ได้แก่ ครู ผู้เรียน สื่อการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (ระยะก่อนการสอนออนไลน์) 
1. ผู้บริหารมอบนโยบายและประชุมชี้แจงครูให้รับทราบท าความเข้าใจร่วมกันเรื่องการเตรียมการสอนรูปแบบ
ออนไลน์  
2. ฝ่ายวิชาการ ทีมแผนก งาน ICT และผู้เกี่ยวข้องจัดประชุมวางแผนการด าเนินการหาข้อสรุปในการสอน
รูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับบริบทของระดับการศึกษาและขับเคลื่อนตาม Time Line ที่ก าหนด รวมถึง
ออกแบบส ารวจความคิดเห็น ส าหรับความพร้อมในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ 
3. ครูจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ลงในระบบ SDMA ซึ่งเป็นระบบที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนออนไลน์บน Platform Web Browser และเตรียมการสอน สื่อ เอกสาร ฯลฯ ผู้สอนมีการ
วิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึก
ทักษะปฏิบัติร่วมกับผู้สอนและแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยกับผู้สอนได้ 
4. ส าหรับครูที่มีการถ่ายท า VDO การสอน ครูผู้สอนเตรียม Story board การสอนรายชั่วโมง โดยการประสาน
จากทีมงานบริหารแผนกตามตารางที่ก าหนด (งาน ICT ตัดต่อ และส่งให้ตรวจแก้ไข) ทีมงานวิชาการแผนก 
ตรวจสอบความถูกต้องของคลิป VDO การสอนก่อนการลงระบบ SDMA  
5. สื่อสารชี้แจงผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนเรียนด้วยระบบออนไลน์ และทดสอบการใช้งานระบบ ครั้งที่ 1 
ปรับแก้ไข และตรวจสอบครั้งที่ 2 ก่อน ใช้งานจริง 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (ระยะการสอนออนไลน์) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

1.1 แบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน(สอนสด) ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารระหว่าง
ครูและผู้เรียน แบบ real time  สามารถสื่อสารแบบกลุ่มห้องเรียนที่จัดไว้ได้ 

1.2 ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความยืดหยุ่น (Flexible Learning)  
ครูสร้างห้องเรียนออนไลน์ของแต่ละรายวิชา ในระบบ SDMA , Google Classroom แบบมอบหมายงาน/

ภาระงาน และข้อมูล ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น คลิปวิดีโอการสอน ใบความรู้ ใบงาน PowerPoint 
เป็นต้น และเป็นช่องทางในการส่งงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนในระบบออนไลน์ ใช้ Application LINE ในการจัด
กลุ่มผู้เรียนออกเป็นระดับ หรือวิชาต่าง ๆ เป็นกลุ่มปิด เป็นการน าเสนอเนื้อหา แจ้งข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ
ครูผู้สอน หรือ การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียน  
2. ครูวัดและประเมินผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน  Quiz แบบทดสอบ เป็นต้น 



 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล (ระยะหลังการสอนออนไลน์)  
1. มกีารวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียน ประกอบด้วย  
   1.1 การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
และผลงาน/ภาระงานจากการปฏิบัติของผู้เรียน ตามบริบทของผู้เรียนรายบุคคล 
   1.2 การทดสอบความรู้ของผู้เรียน (การสอบปลายภาคเรียน) มีการจัดการสอบวิถีใหม่แบบออนไลน์ Digital 
Assessment Platform โดยใช้ Microsoft team ร่วมกับ DUGGA โปรแกรมการวัดและประเมินผลสัญชาติ
สวีเดนที่ช่วยในการตรวจสอบการทุจริต ท าให้การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการให้ข้อมูลย้อนกลับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ผ่านการท าแบบประเมินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ช่องทางติดต่อสื่อสารทางครูผู้สอนโดยตรง และครูประจ าชั้นผ่านคาบโฮมรูม เพื่อน า
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบในระหว่างการเรียนออนไลน์ไปปรับพัฒนา 
ขั้นที่ 4 ข้ันปรับปรุงพัฒนา   
ผู้บริหารและคุณครูมีการประชุมและวางแผนแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบในระหว่างการเรียนออนไลน์
ปรับพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 1 PLAN 

วางแผนการสอน  
ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบวิธีการ  

รูปแบบ  สื่อการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอน  
และวิธีการที่เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ของนักเรียน  

มีการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน 

ขั้นที่ 2 DO 

ขั้นที่ 3 CHECK 

วัดและประเมินผลนักเรียน 
เพ่ือสรุปผลการเรียน 

และประเมินการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบออนไลน์ 

ขั้นที่ 4 ACTION 

ปรับปรุง/พัฒนา 
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

        ระบบส่งแผนการสอนออนไลน์ 

ช่องทางส่งภาระงาน /ชิ้นงาน  

        รูปแบบการสอน LIVE /  

Flexible Learning/มอบหมายงาน 

        ช่องทางติดต่อสื่อสาร 

                                   ระบบการวัดและ 

                                   ประเมินผลออนไลน ์



 

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ด้วยรูปแบบ CCT Thinking School Model 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน - ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับนโยบายจากต้นสังกัด คือ ส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการสอนคิดรูปแบบโมเดล The Church of Christ in Thailand Thinking School Model :       
CCT –TS  

กระบวนการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน CCT –TS โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

. 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการตามแผนภูมิ มี 5 ขั้นตอน   
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการตามบริบทของโรงเรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET ผลการทดสอบ NT RT ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน การนิเทศครูผู้สอน กระบวนการสอนซ่อมเสริม โครงการกิจกรรมต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการในการขับเคลื่อน CCT –TS โดยน าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพต่างๆ ของโรงเรียน มาประชุมปรึกษาหารือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 มีนาคม พ.ศ.2562  เพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดด าเนินการครูแกนน า
ในแต่ละระดับชั้น และข้อสรุปการขับเคลื่อนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณครูทุกคนต้องน ากระบวนการ    
CCT Thinking School Model ปรากฏอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562            
 ขั้นตอนที่  3  การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA โดย                   
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  จัดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 
โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ CCT Thinking  School Model  ครูที่ได้รับ       
การอบรม ศึกษาดูงานมาแล้ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
และระดับชั้น  เดือนเมษายน 2562 ก าหนดให้ครูมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารการอบรม และจัดท า
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ CCT Thinking  School Model  ให้ชัดเจน  ก าหนดส่ง วันศุกร์ที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ.2562  คุณครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ CCT Thinking  School Model   

 

ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 

และความต้องการ บริบทของโรงเรียน 

วางแผนด าเนนิงานร่วมกับคณะกรรมการขบัเคลื่อน  

การด าเนนิการตามแผนทีก่ าหนดไว้  

ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  

การนิเทศ ก ากับติดตาม  

และประเมนิผล  
สะท้อนขอ้มูลย้อนกลับ 

เพื่อการพัฒนา  



 

ขั้นตอนที่ 4 การนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล   หัวหน้างานวิชาการ  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
การนิเทศ ก ากับติดตาม จากทีมวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการ  ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการใช้ Professional  Learning Community : PLC ผ่าน Lesson 
study ภาคเรียนที่ 1 มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก  รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ประธานกลุ่ม TPF (Thailand 
Principal Forum) และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  มานิเทศและให้ข้อเสนอแนะในการปรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ CCT –TS   
ขั้นตอนที่ 5  สะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา  การด าเนินการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนานั้น
ท าในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการน าผลประเมินจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินการนิเทศ
การสอนรูปแบบต่างๆ ทั้งการนิเทศปกติ และนิเทศแบบ Lesson Study มาปรับพัฒนาแบบมีส่วนจากทุกฝ่าย  
          โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน พันธกิจที่ 4  พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร   
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 7 บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรเพ่ิมขึ้นยุทธศาสตร์ที่ 8 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ  จุดเน้นที่ 20 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ 
และมีสมรรถนะสูงระดับมืออาชีพตามสายงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
มีวัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพให้เกิดแก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีการขับเคลื่อนตั้งแต่การจัดการลงสู่ชั้นเรียนคุณภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายและ วางแผน 

(Targeting and plan) 

ขั้นท่ี 2 สังเกตการสอน  

(Teaching Observation)  

ขั้นท่ี 3 สะท้อนผลการปฏิบัติและ

ปรับปรุง   

(Reflection and Revising)  

ขั้นท่ี 4 สรุปผลและแลกเปลีย่นเรียนรู้   

(Conclude and 

knowledge sharing)  

เป้าหมายการเสริมสร้างและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ CCT –TS  4 ส่วน 6 ขั้นตอน  

ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู ้CCT –TS ขับเคลื่อนด้วย

กระบวนการ PLC รูปแบบ Lesson Study  

สังเกตการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วธิกีาร 

ที่หลากหลายและเก็บข้อมูล  

Model Teacher สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ Buddy 

Teacher เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน   

พิจารณาข้อมูลเพือ่การปรับปรุง พัฒนาการสอนในวงรอบที่สอง

เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  

สรุปผลการจัดการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้  CCT –TS/

ข้อมูลของนักเรียนสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร) 

รายงานผลการเรียนรู้และน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบและวธิีการตา่งๆ  

ในกลุ่มสาระฯ ข้ามกลุ่มสาระฯ และระดับชั้น  



 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Targeting and plan) ครูมีความเข้าใจในกระบวนการสอนรูปแบบ 
CCT –TS ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทักษะการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน  เสริมสร้างและ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ PLC  รูปแบบ Lesson Study ก าหนด Model 
Teacher เลือกบทเรียนที่ยากและน ามาปรึกษาหารือกับ Buddy Teacher หาวิธีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ   
ขั้นที่ 2 สังเกตการสอน (Teaching Observation) ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ CCT –TS 
ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC รูปแบบ Lesson  สังเกตการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
และเก็บข้อมูล  
ขั้นที่ 3 สะท้อนผลการปฏิบัติและปรับปรุง  (Reflection and Revising) Model Teacher สะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับ Buddy Teacher เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  สังเกตการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลายและเก็บข้อมูล ประเด็นส าคัญ 6 ประการ คือ พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  บรรยากาศ
ในชั้นเรียน สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู ใบงาน ใบความรู้        
ทีผู่้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และความรู้ของผู้เรียนที่ได้จากกระบวนท างาน และกระบวนการคิด     
ขั้นที่ 4 สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Conclude and knowledge sharing) สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
(แผนการจัดการเรียนรู้  CCT –TS ข้อมูลของผู้เรียนสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร) รายงานผลการเรียนรู้และ
น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ   
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS 6 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 สร้างบันดาลใจและชวนสงสัย  

ครูใช้วิธีการต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและแรงบันดาลใจใคร่เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา และเทคนิคของครูแต่ละคน เช่น การใช้สื่อกระตุ้นให้ชวนสงสัย จากสื่อเทคโนโลยี 
YouTube สื่อผสม สื่อออนไลน์แฮชแท็ก สื่อของจริง ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์จริง นิทาน   
บทเพลง บทความ บทร้อยกรอง ปริศนาค าทาย เกม เพลง E-learning ใช้ค าถามที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัย  
ขั้นที่ 2 ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้   
         ขั้นการร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ต่อจากขั้นที่ 1 เมื่อผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจชวนสงสัย การใช้
ค าถามน าสู่การอภิปราย กิจกรรม ติดใบงาน “ท าเป็นคิดเป็น” ค าถาม 3 ข้อ 1) กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียน
เรื่องอะไร 2) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใด อย่างไร 3) เรียนแล้วจะท าอะไรได้ ครูก าหนดกิจกรรมฐาน
ให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ศึกษาสิ่งที่อยู่บนโต๊ะพร้อมทั้งเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาในใบงานที่แจกให้ว่าต้องการ
เรียนรู้เรื่องอะไร สนใจสิ่งไหนพร้อมทั้งจัดล าดับก่อนหลังจากสิ่งที่อยากรู้ 
 

 



 

 

ขั้นที่ 3 สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็นของตนเอง   
ผู้เรียนตั้งค าถามที่สงสัยแล้วจดบันทึก ตั้งข้อสังเกต การคาดการณ์ความน่าจะเป็นพร้อมระบุเหตุผล 

เขียนเป็นตาราง แผนภาพสรุปเป็นความคิดของตนเอง การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่สนใจจากสื่อ
อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น แล้วจดบันทึกในสมุดของตนเอง หรือท าเป็น mind map สรุป
เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
ขั้นที่ 4 คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน    
       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดแต่ละคน ประมาณ  2-3 นาที 
(Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) สลับกันพูด ในสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่
ต่างกัน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการคิดคู่กันแล้วมาเข้าสู่การคิดเป็นกลุ่ม น าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียน
ทั้งหมด (Share) จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปออกมา
เป็นความคิดของทั้งห้องเรียน 
ขั้นที่ 5 น าความรู้ไปใช้สถานการณ์ใหม่   
      ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาผลงานการคิดของแต่ละกลุ่ม ในระหว่างศึกษาก็มีการซักถามสมาชิกในผลงานของ
ต่างกลุ่ม แล้วกลับมาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนน าแนวคิด concept มาสร้างเป็นผลงานใหม่ เช่น 
ออกแบบชุด สร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์ข่าว การตีความสิ่งเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น ละคร 
เพลง โฆษณา เรื่องสั้น นิยาย เป็นต้น 
 ขั้นที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน 
        ผู้เรียนและครูร่วมกันอภิปรายหลังจากท่ีได้ศึกษาผังความคิดของกลุ่มต่างๆ ที่เหมือนหรือแตกต่างกันของ
แต่ละกลุ่มแล้วร่วมกันอธิบาย เติมเต็มสรุปความคิดในสิ่งที่ได้มา แล้วมาสะท้อนความคิดสรุปร่วมกันแสดง
ออกมาในรูปของ mind map หรือผังความรู้ของตนเอง 
ผลการด าเนินงาน  
              ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเป็นระบบ มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาหาความรู้  รักการเรียนรู้ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ รวมทั้งการสร้างพลังขับเคลื่อนในการท างานของ
ครูที่มีการท างานเป็นทีม Buddy Teacher มีทีมการสอน และพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีการก ากับติดตามนิเทศอย่างเป็นระบบจาก มาร่วมกันแนะน า เสริมแรง และ สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเชิงคุณภาพ และผลงานเชิงประจักษ์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 




