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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

          การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให

มีการปรับ โครงการ/งาน/กิจกรรม/รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเขากับสถานการณดังกลาว สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้

ระดับปฐมวัย พบวา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ผลการดําเนินการ

          โรงเรียนมีจุดเนนในการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา อยางสมดุล และมีอัตลักษณของ

เด็ก คือ กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 ระดับ

ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก คาเปาหมายความสําเร็จ ระดับยอดเยี่ยม เด็กไดรับประทานอาหาร ดื่มนมรสจืดปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรม

ออกกําลังกาย บันทึกนํ้าหนัก สวนสูง เด็กที่ไมผานเกณฑแจงผูปกครองทราบปรับพฤติกรรมดื่มนมและการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย เด็กรูจักดูแลรักษา

สุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยท่ีดี การเตนประกอบเพลงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) การนําเสนอผล

งานตนเอง ฝกความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผูอื่น พัฒนาจิตใจผานกระบวนการเรียนการสอนคริสตจริยธรรม รองเพลง

สรรเสริญพระเจา การอธิษฐานนมัสการพระเจา เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคริสตศาสนา เด็กมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา 7 อุปนิสัย (Wattana Characters)

ผานการทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สงเสริมการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถออก

เสียง (Phonics) และสื่อสาร(Conversation) ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง กิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ

(Project Approach) บูรณาการทักษะคณิตศาสตร ภาษา ศิลปะ มีการแสดงผลงานชิ้นงาน กิจกรรมพบผูปกครอง (เยี่ยมบาน Online) ผูปกครองมีสวนรวมในการ

ประเมินพัฒนาการ 4 ดาน มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของเด็กผานระบบ Online ในกิจกรรม Home Room และรายบุคคลโดยตรงผาน Line  ใหผูปกครอง

ทราบและมีการส่ือสารผานสมุดบันทึกลูกรัก สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ผูปกครองมีสวนรวมพัฒนา แกไข ปรับปรุงพัฒนาการ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

Online บูรณาการกับ On-hand หรือรูปแบบ On-site ระดับปฐมวัย ตามความตองการของผูปกครอง และมีการบันทึกขอมูลลงในระบบ SDMA สงผลตรวจ ATK ทุก

วันอาทิตยกอนเขาโรงเรียน และประเมินความเสี่ยงและบันทึก Seal Route คุณครูและบุคลากรไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ปองกันเชื้อโควิดครบ 3 เข็ม ทุกคน และ

กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของครู Work on-site และ Work From Home การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) บันทึกการเดินทาง (Timeline)

ประชุมครูรูปแบบ Online กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป   จัดระบบ

บริหารจัดการโครงสรางและระบบงานอยางมีคุณภาพแบบมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา นําวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCAA มาประยุกตใช

จัดทําแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน จัดทําหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศักราช 2564 โดยใหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ใหสอดคลองกับการพัฒนาและบริบทของโรงเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติที่เนน Active Learning เชน

ORIGO, BBL, High Scope, Project Approach มีการนิเทศ กํากับ ประเมินผล สงเสริมและพัฒนาใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรมตามหลัก คริสตจริยธรรม สงเสริม

ศักยภาพครูปฐมวัยใหไดรับการพัฒนาการจัดประสบการณอยางสมํ่าเสมอ ไดรับการพัฒนามากกวา 40 ชั่วโมง รูปแบบ Online สนับสนุนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา

สมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูมีการจัดทําสื่อประเภท VDO, Power Point, Game ใชโปรแกรม Zoom

การจัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบ Online และใช Breakout Rooms แนะนํา ชวยเหลือ พูดคุย สังเกตพฤติกรรมการเรียนกลุมยอย มีระบบการบริหารงานอยางมี

สวนรวมแบบ PLC  โรงเรียนเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมระบบออนไลน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมทุกมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดทํา Objective and Key

Results (OKRs) ฝายการจัดการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนมลดลง  ปรับเปลี่ยนรูปแบบรับสมัครเด็ก การสัมภาษณ ดูพัฒนาการ และลง

ทะเบียน ใชระบบOnline มีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของ

สถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน Facebook, Web site, Line, YouTube, WWA TV และ WWA Official  ครูมีวางแผนการจัดประสบการณ ออกแบบกิจกรรม

เสริมประสบการณ จัดทําแผนประสบการณ และสงแผนใหฝายวิชาการตรวจและนําไปใชในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ กิจกรรมสรางสรรคเสริม

ประสบการณ  กิจกรรมไฮสโคป (High Scope)  ในกิจกรรมสรางสรรคและเสรี เนนใหเด็กไดลงมือทําตามความสนใจของตนเอง มีสวนรวมและทํากิจกรรม จัดทําคลิปวี

ดิโอการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน มีการใชสื่อเทคโนโลยีอยางเหมาะสม จัดบรรยากาศในหองเรียนที่สะอาด ปลอดภัย สะดวก พื้นที่จัดแสดงผลงานอยางเพียงพอ
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จัดมุมประสบการณ ปายนิเทศ เด็กมีสวนรวมในการดูแลหองเรียนของตนเอง มีการจัดทําบันทึกวิเคราะหสภาพผูเรียนประเมินพัฒนาการผานการทํากิจกรรมตาง ๆ โดย

ใชวิธีการสังเกต การสอบถาม การทดสอบ หัวหนาแผนกปฐมวัยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดประสบการณ   มีการประชุมผูปกครอง ผานระบบออนไลน ครูการมี

การวิเคราะหพัฒนาการของเด็ก ครูนําผลการประเมินและผลการบันทึกหลังแผน ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงการสอนมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) กับเพื่อนครู ปรับพัฒนาการจัดประสบการณหรือชวยเหลือ แกปญหาเด็กรวมกันและทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง ในแตละปการศึกษา ครูมี

ลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาเปนแบบอยางใหเด็กไดเห็น

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ผลการดําเนินการ

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมบนรากฐานคริสตศาสนา สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปน

ผูนําในศตวรรษใหม” โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2564   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน คาเปาหมายความสําเร็จ ระดับยอดเยี่ยม ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

การคิดคํานวณตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ผานกิจกรรมคัดลายมือ แตงคําประพันธและเขียนเรียงความ การอานหนังสือนอกเวลา กิจกรรมรักการอาน การอานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) การแขงขัน Impromptu Speech เขียนบทความ “My Father My Role Model” และ   “My Memorable Christmas” กิจกรรม

Number Crunching โดยใช Website Gamilah ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ตามรูปแบบ CCT - Thinking School Model ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน การสรางนวัตกรรม จากการพัฒนาสมรรถนะหลักของนักเรียน 10

สมรรถนะ กิจกรรมโครงงานบูรณาการ STEM กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมดวยบอรดสมองกล Micro:bit การดําเนินการ Depa young Maker Space สง

เสริมกระบวนการทํางานเปนทีม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสรางชิ้นงาน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู

เรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ผานงานบริการแนะแนว จัดการเรียนการสอนแนะแนว ID Plan Learn Life ใหนักเรียนไดคนพบตนเอง ผู

เรียนมีลักษณะกุลสตรีวัฒนาตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด อบรมและพัฒนา ฝกใหปฏิบัติจนเกิดเปนลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เกี่ยวกับลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

(Wattana Characters) ของทุกระดับช้ัน มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูปกครองผานระบบ Online ประชุมกลุมใหญ กลุมยอยในกิจกรรม

Home Room สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน และในระบบการรายงานผลเว็บไซตของโรงเรียน รูปแบบการเรียนใหเด็กเรียนตามความสมัครใจ กําหนดใหระดับประถม

ศึกษา สอนรูปแบบ On-site, Online และระดับมัธยมศึกษา สอนรูปแบบ On-site, Online และ On-demand คุณครูและบุคลากรไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ

3 เข็มทุกคนและปฏิบัติงาน รูปแบบ On-site และ Work from Home รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) งดการรับประทานอาหารรวมกันเปนหมูคณะ

งดการเดินทางไปยังสถานที่มีความเสี่ยง ทําบันทึกการเดินทาง (Timeline)   ประชุมครูรูปแบบ Online ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากการ

ตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน วางแผนกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจํา

ป   จัดระบบบริหารจัดการโครงสรางและระบบงานอยางมีคุณภาพแบบมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา จัดทําแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ

แผนปฏิบัติงาน นําวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCAA มาประยุกตใช ผูบริหารมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาโรงเรียน แบบกาวกระโดด เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตร การปรับแผนการเรียนรูใหหลากหลาย การพัฒนาครูและบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา ทักษะวิชาชีพ Reskills ทัศนคติ เชิงบวก การสื่อสารเชิงบวก

มีการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญตรวจองคประกอบ จัดทํารูปเลม นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นําไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและเผยแพร กํากับติดตามและประเมินการใชหลักสูตร ตรวจแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอนและวัดประเมินการใชหลักสูตร มีการพัฒนา

หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน (Bible Base Christian Education)  เพื่อพัฒนาการสอนคริสตจริยธรรมสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี

มีคุณธรรม ตามหลักคริสตจริยธรรม  มี โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับช้ันเรียน มีครูท่ีปรึกษาครบทุกหองเรียน  มีการสงเสริมศักยภาพครูทุกคนไดรับการพัฒนามากกวา 40

ช่ัวโมง สงเสริมจัดการเรียนรูรูปแบบ Online ใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการสืบคนขอมูลดวยตนเอง และการทํางานแบงกลุม Breakout room สนับสนุนใหหองสมุด ใช

งานระบบ Hibrary เปนการใชบริการอานและยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ครูสรางสื่อที่ผลิตใหม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีระบบการบริหารงาน

อยางมีสวนรวมแบบ PLC   มีการพัฒนาระบบ SDMA ไดแก ระบบบันทึกความปลอดภัยหอพักนักเรียน ระบบงานบริหารบุคคลกร    ระบบพฤติกรรมนักเรียน ระบบ

บันทึกเขาออกนักเรียน ผูปกครอง ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบทะเบียน ระบบไทยเซฟไทย ระบบบทเรียนออนไลนครู ระบบตรวจสอบผลตรวจ COVID-19   ประกัน

อุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องตน สรางความตระหนักในการประหยัดพลังงาน เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมระบบออนไลน ระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ทุกมาตรฐาน การพัฒนาครูผานระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  เปนการสรางความสัมพันธของครูใหมกับครูเกา และเรียนรูวัฒนธรรมขององคกร ผูปกครองมีความมั่นใจใน

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (PLC)  มีการจัดทํา Objective and Key Results (OKRs) ฝายการจัดการปการศึกษา 2564 ในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจํานวนนักเรียนท่ีมีแนวโนมลดลง   มีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน Facebook, Website, Line,  YouTube, WWA TV และ WWA Official
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               ครูมีการวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียนโดยการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเปาหมาย มาตรฐาน  ตัวชี้วัดและผลการเรียนรูของรายวิชา จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีแสดงถึงพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมทักษะการคิด มีการบูรณาการกับ Wattana Characters วัฒนาสรางโลกสีเขียว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยกระบวนการ Active Learning รูปแบบ CCT-TS Model 6 ขั้นตอน ครูสรางสื่อเทคโนโลยี มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อ

ประเมินและพัฒนาคุณภาพสื่อที่ผลิต สรางแบบทดสอบและการจัดการสอบวิถีใหมแบบ Online ดวย Dugga-Digital Assessment Platform   มีความเหมาะสมและ

เช่ือถือได มีระบบสงงาน SDMA นําผลการประเมินสะทอนการเรียนและปรับพัฒนา   และมีการรายงานผลคะแนนใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบ มีระบบการนิเทศ

อยางตอเน่ืองโดย ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางานวิชาการและหัวหนากลุมสาระฯ ทั้งแบบ On-Site และ Online นําขอมูลผลการประเมินการนิเทศสะทอนใหครูนํา

ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมท้ังการใชกระบวนการ PLC ในการสรางแลกเปลี่ยนรวมกันในกลุมสาระการเรียนรู มีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียน

รู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และบันทึกแนวทางแกไข   เพื่อพัฒนาการของผูเรียนอยางละเอียดชัดเจนมีการซอมเสริม โดยใชเวลาสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน การ

เรียนรูผาน Application มีการจัดทําและนําเสนอผลงานวิจัยและสื่อเผยแพรบทคัดยอของครูในเว็บไซตของโรงเรียน และเผยแพรสื่อนวัตกรรมการศึกษาของครูใน

YouTube

 

                                                                                                  ลงนาม          ผูอํานวยการโรงเรียน

                                                                                                          (นางสุภลักษณ  ไชยสถาน)

                                                                                                         วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : วัฒนาวิทยาลัย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

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.) : 02-2547991 โทรสาร (Fax.) : 02-2547997

อีเมล (E-mail) : wwa@wattana.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.wattana.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : WWA_Official

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

English Program : ประถมศึกษา
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน

               โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสู

นวัตกรรมยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน การจัดการเรียนโครงการ(Project Approach) กิจกรรมการเรียนรูภาษา

อังกฤษ แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน สมุดบันทึกนํ้าหนัก สวนสูง หนวยการจัดประสบการณ แผนปฏิบัติการประจําป หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปการศึกษา

2564 แผนการจัดประสบการณและบันทึกหลังสอน งานนิเทศการเรียนการสอน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) บันทึกการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป   หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564 แผนการจัดประสบการณและบันทึกหลังสอน งานการวางแผนการจัด

ประสบการณ งานนิเทศการเรียนการสอน รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น

่
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1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็ก

    - โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

    - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

     -  โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

    - โครงการการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูยุคดิจิทัล

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป High Scope

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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หลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน

          โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการพัฒนาสมรรถนะ

และการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน 

งานวัดผลและประเมินผล กิจกรรมรักการอาน   กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสนุกคิดแกปญหาผาน Game Based Learning  งานซอมเสริม  งานนิเทศการสอน  ในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา งานจัดกิจกรรม

การเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  โครงสรางรายวิชา บันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบ SDMA  แบบประเมินการจัดการเรียนรูรายหนวย 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

    - โครงการสงเสริมความเปนนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

    - โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

    - โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

    - โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

    - โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป

3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

    - โครงการ “ตนมะขามหวาน”

     - โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูยุคดิจิทัล

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : งานวิจัยในชั้นเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
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วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 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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สวนที่ 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.) : 02-2547991 โทรสาร (Fax.) : 02-2547997

อีเมล (E-mail) : wwa@wattana.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.wattana.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : WWA_Official

2. ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

English Program: : ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

คุณธรรม นําวิชาการ

วิสัยทัศน

สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปนผูนําในศตวรรษใหม

พันธกิจ

1. ดานคุณภาพผูเรียน

    1.1 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความเปนผูนํา และมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

    1.2 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

    2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ

    2.2 บริหารจัดการความเสี่ยงจํานวนผูเรียนท่ีมีแนวโนมลดลง

3. ดานคุณภาพครูและบุลากรตามวิถีวัฒนา

    3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรม มีภาวะผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีคุณธรรมบนพ้ืนฐษนของคริสตจริยธรรม และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

2. ผูเรียนมีความเปนผูนําและมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

3. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิธิภาพและเกิดประสิทธิผลดวยระบบคุณภาพ

5. โรงเรียนมีจํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้น

6. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

7. ครูและบุคลากรมีภาวะผูนํา มีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา

8. ครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูในศตวรรษใหม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

  1. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

2. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผูนําเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษใหม

เอกลักษณ

โรงเรียนแหงความรักและการให (School of Love and Care)

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 12 61 0 0 73

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 13 62 0 0 75

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 3 93 0 0 96

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 28 216 0 0 244

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 0 92 0 0 92

หองเรียน EP 2 0 58 0 0 58

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 0 104 0 0 104

หองเรียน EP 2 0 41 0 0 41

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 0 126 0 0 126

หองเรียน EP 2 0 54 0 0 54

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 6 0 109 0 0 109

หองเรียน EP 2 0 45 0 0 45

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 6 0 133 0 0 133

หองเรียน EP 2 0 38 0 0 38

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 0 139 0 0 139

หองเรียน EP 2 0 39 0 0 39

รวม หองเรียนปกติ 34 หองเรียน EP 12 0 978 0 0 978

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 7 0 183 0 0 183

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 0 180 0 0 180

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียนปกติ 6 0 150 0 0 150
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 21 หองเรียน EP - 0 513 0 0 513

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 0 112 0 0 112

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 6 0 126 0 0 126

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 0 146 0 0 146

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP - 0 384 0 0 384

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 84 หองเรียน EP 12 28 2,091 0 0 2,119
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาง พัชราภรณ ดวงช่ืน

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาง สุภลักษณ ไชยสถาน

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง อรุณศรี อัครปญญาธร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง เกตุอัมพร มียิ่ง

ตําแหนง : อื่น ๆ (อ่ืน ๆ), รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ดรุณี พรายแสงเพ็ชร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย กัมปนาท ภวังคนันทร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ดารญา ตันตินีรนาท

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง รัชดาวรรณ กระสินธุ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ปรัชญา พุดดี

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย), ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 0 21 - 1 0 22
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 0 45 - 17 0 62

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 0 33 - 19 1 53

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

รวม 0 99 - 37 1 137

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูสนับสนุนการสอน 2 46 0 25 0 73

- บุคลากรทางการศึกษา 0 21 1 0 0 22

- เจาหนาที่อัตราจาง 6 4 0 1 0 11

- ครูตางชาติ 0 34 0 5 1 40

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 8 105 1 31 1 146

รวมทั้งส้ิน 8 204 1 68 2 283

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 244 22 12:1 21:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 46 978 62 16:1 22:1

ระดับมัธยมศึกษา 38 897 53 17:1 24:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 21 1 0 0 0 0 22

ภาษาไทย 0 0 10 0 7 0 17

คณิตศาสตร 0 0 8 1 10 0 19

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 9 0 9 0 18

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0 0 6 0 8 0 14

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 7 0 4 0 11

ศิลปะ 0 0 8 0 9 0 17

การงานอาชีพ 0 0 4 0 3 0 7

ภาษาตางประเทศ 0 0 8 1 3 0 12

รวม 21 1 60 2 53 0 137

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 0 0 0

- เนตรนารี 0 0 0

- ยุวกาชาด 0 0 0

- ผูบําเพ็ญประโยชน 34 31 65

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 0 0

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 55 57 112

กิจกรรมแนะแนว 4 3 7

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 34 57 91

รวม 127 148 275
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 0 0 0 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 0 0 0 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 0 0 0 -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 0 0 0 -

ยุวกาชาด 0 0 0 -

ผูบําเพ็ญประโยชน 1 75 0 -

รวม 1 75 0

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

0 0 0 0 0

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

เขตวัฒนา 2 2561
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 1.โครงการประกาศและอภิบาลผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

85.80 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2.โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

คาเปาหมาย

89.00 : -

ผลสําเร็จ

93.17 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3.โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

87.00 : -

ผลสําเร็จ

89.00 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
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ศึกษาธิการ ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการยกระดับคุณภาพกาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

- : ระดับคุณภาพ 4

ผลสําเร็จ

- : ระดับคุณภาพ 2.86

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

โครงการ

1. 5.โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

คาเปาหมาย

90.00 : จํานวนระบบ SDMA จํานวน 12 ระบบ ท่ีสามารถใชงานได

ผลสําเร็จ

92.02 : จํานวนระบบ SDMA จํานวน 14 ระบบ ท่ีสามารถใชงานได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 6.โครงการอาคารตนแบบ

คาเปาหมาย

85.00 : มีอาคารตนแบบ จํานวน 3 อาคาร

ผลสําเร็จ

87.20 : มีอาคารตนแบบ จํานวน 3 อาคาร

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

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 7.โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย

65.00 : -

ผลสําเร็จ

86.36 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

4. 8.โครงการพัฒนาคุณภาพงานสื่อสารองคกร

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

85.00 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. 9.โครงการ"เพาะตนกลา"

คาเปาหมาย

- : อตราการลาออกระหวางปลดลง รอยละ 7

ผลสําเร็จ

- : อัตราการลาออกระหวางปลด รอยละ 5

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผูนํา เปนกุลสตรี ตามวิถีวัฒนา และสงเสิรมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 10.โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

93.00 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

2. 11. โครงการ "ตนแบบมะขามหวาน"

คาเปาหมาย

93.00 : -

ผลสําเร็จ

95.18 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

3. 12. โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

89.00 : -
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ผลสําเร็จ

92.92 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 13. โครงการสพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน

คาเปาหมาย

85.00 : คุณภาพหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล ระดับคุณภาพ 5

ผลสําเร็จ

85.34 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม เปนผูนํา เปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 1. โครงการประกาศและอภิบาลผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

85.80 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2.โครงการสงเสริมความเปนผูนํา และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม
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คาเปาหมาย

89.00 : -

ผลสําเร็จ

93.17 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3.โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของผูเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

87.00 : -

ผลสําเร็จ

89.00 : -

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4.โครงการยกระดับคุณภาพกาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

- : ระดับคุณภาพ 4

ผลสําเร็จ

- : ระดับคุณภาพ 2.86

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษใหมดวยระบบคุณภาพ

โครงการ
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1. 5.โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management)

คาเปาหมาย

90.00 : จํานวนระบบ SDMA จํานวน 12 ระบบ ท่ีสามารถใชงานได

ผลสําเร็จ

92.02 : จํานวนระบบ SDMA จํานวน 14 ระบบ ท่ีสามารถใชงานได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 6.โครงการอาคารตนแบบ

คาเปาหมาย

85.00 : อาคารตนแบ มีจํานวน 3 อาคาร

ผลสําเร็จ

87.20 : อาคารตนแบบ มีจํานวน 3 อาคาร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 7.โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย

65.00 : -

ผลสําเร็จ

86.36 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

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

4. 8.โครงการพัฒนาคุณภาพงานสื่อสารองคกร

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

85.00 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

5. 9.โครงการ "เพาะตนกลา"

คาเปาหมาย

- : อัตราการลาออกระหวางปลดลง รอยละ 7

ผลสําเร็จ

- : อัตราการลาออกระหวางปลดลอง รอยละ 5

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

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 และสงเสิรมครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษใหม

โครงการ

1. 10.โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

85.00 : -

ผลสําเร็จ

93.00 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. 11.โครงการ "ตนแบบมะขามหวาน"

คาเปาหมาย

93.00 : -

ผลสําเร็จ

95.18 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

3. 12.โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย

89.00 : -

ผลสําเร็จ

92.92 : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 13.โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน

คาเปาหมาย

85.00 : ระดับคุณภาพ 5

ผลสําเร็จ

85.34 : ระดับคุณภาพ 5

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ 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 244 239 97.95 5 2.05 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 244 241 98.77 3 1.23 0 0.00

3. ดานสังคม 244 240 98.36 4 1.64 0 0.00

4. ดานสติปญญา 244 239 97.95 5 2.05 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 178

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 153 36.83 53.64 50.00 49.97 -0.03 -0.06 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 153 34.31 52.21 53.22 39.69 -13.53 -25.42 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 153 50.38 67.19 73.28 65.78 -7.50 -10.23 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
153 39.22 78.46 82.64 79.35 -3.29 -3.98 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 150

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 134 24.47 53.42 42.73 41.90 -0.83 -1.94 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 134 31.45 38.45 38.38 38.12 -0.26 -0.68 ไมมีพัฒนาการ

Page 28 of 89



วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษาไทย 134 51.19 73.20 69.69 71.08 +1.39 1.99
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษา

อังกฤษ
134 31.11 63.64 66.50 63.34 -3.16 -4.75 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 146

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 39 21.28 40.56 40.55 40.13 -0.42 -1.04 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 27 28.65 38.77 38.77 36.53 -2.24 -5.78 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 33 46.40 53.96 58.48 62.42 +3.94 6.74 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 40 25.56 55.17 56.69 58.83 +2.14 3.77 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

40 36.87 41.24 38.98 43.17 +4.19 10.75 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 150 150 100.00 145 144 99.31 180 172 95.56 154 147 95.45 171 148 86.55 178 155 87.08

คณิตศาสตร 150 92 61.33 145 104 71.72 180 124 68.89 154 106 68.83 171 125 73.10 178 150 84.27

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
150 92 61.33 145 104 71.72 180 124 68.89 154 109 70.78 171 131 76.61 178 170 95.51

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

150 150 100.00 145 145 100.00 180 180 100.00 154 154 100.00 171 157 91.81 178 170 95.51

ประวัติศาสตร 150 150 100.00 145 145 100.00 180 180 100.00 154 154 100.00 171 160 93.57 178 166 93.26

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
150 92 61.33 145 104 71.72 180 124 68.89 154 109 70.78 171 133 77.78 178 138 77.53

ศิลปะ 150 150 100.00 145 145 100.00 180 180 100.00 154 154 100.00 171 169 98.83 178 176 98.88

การงานอาชีพ 150 150 100.00 145 145 100.00 180 180 100.00 154 154 100.00 171 170 99.42 178 172 96.63

ภาษาตาง

ประเทศ
150 92 61.33 145 101 69.66 180 124 68.89 154 103 66.88 171 132 77.19 178 124 69.66

Mathematics

(EP)
150 58 38.67 145 40 27.59 180 51 28.33 154 41 26.62 171 37 21.64 178 36 20.22

Science And

technology

(EP)

150 58 38.67 145 41 28.28 180 55 30.56 154 45 29.22 171 28 16.37 178 33 18.54

Health and

Physical

Education

(EP)

150 58 38.67 145 40 27.59 180 55 30.56 154 40 25.97 171 35 20.47 178 21 11.80

ภาษาจีน 150 92 61.33 145 101 69.66 180 123 68.33 154 142 92.21 171 35 20.47 178 35 19.66

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิาเติม 1
150 58 38.67 145 41 28.28 180 55 30.56 154 99 64.29 171 129 75.44 178 117 65.73

Active

Science I

(EP)

150 150 100.00 145 144 99.31 180 179 99.44 154 42 27.27 171 33 19.30 178 35 19.66

English

Language

(EP)

150 - - 145 - - 180 - - 154 35 22.73 171 19 11.11 178 21 11.80
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 183 156 85.25 179 144 80.45 139 139 100.00

คณิตศาสตร 181 143 79.01 178 132 74.16 142 127 89.44

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 363 320 88.15 364 320 87.91 293 274 93.52

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
151 150 99.34 181 181 100.00 151 146 96.69

ประวัติศาสตร 179 119 66.48 163 155 95.09 149 142 95.30

สุขศึกษาและพลศึกษา 356 344 96.63 364 360 98.90 293 284 96.93

ศิลปะ 135 124 91.85 182 180 98.90 145 142 97.93

การงานอาชีพ 181 128 70.72 182 177 97.25 144 138 95.83

ภาษาตางประเทศ 158 119 75.32 136 140 102.94 133 - -

ภาษาไทยเพื่อคนควาและ

สรางองคความรู
57 50 87.72 30 31 103.33 0 0 -

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 125 62 49.60 133 83 62.41 112 74 66.07

คณิตศาสตรเพิ่มเติม สสวท. 57 39 68.42 32 29 90.63 28 26 92.86

พัฒนาศักยภาพ

คณิตศาสตร สสวท.
57 27 47.37 0 0 - 0 0 -

ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 57 45 78.95 34 27 79.41 0 0 -

Science Lab 57 55 96.49 34 34 100.00 28 28 100.00

หนาที่พลเมือง 183 180 98.36 182 182 100.00 151 145 96.03

ภาษาจีน 117 84 71.79 132 107 81.06 112 78 69.64

ภาษาจีน สสวท. 56 54 96.43 34 32 94.12 28 26 92.86

Critical Reading 96 55 57.29 115 99 86.09 122 88 72.13

ภาษาอังกฤษการเขียน

สรางสรรค
34 33 97.06 115 99 86.09 108 89 82.41

English Listening and

Speaking
45 31 68.89 0 0 - 28 28 100.00

โครงงาน 0 0 - 34 34 100.00 0 0 -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

IPST-WIFI 0 0 - 34 34 100.00 0 0 -

Speech & Writing 0 0 - 34 31 91.18 0 0 -

ทักษะและกระบวนการ

คณิตฯ
0 0 - 0 0 - 28 28 100.00

เช้ือเพลิงและพลังงาน 0 0 - 0 0 - 28 28 100.00

วิธีดานการคิด 0 0 - 34 27 79.41 0 0 -
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 183 137 74.86 180 152 84.44 150 138 92.00

คณิตศาสตร 179 119 66.48 178 115 64.61 148 112 75.68

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
365 300 82.19 352 287 81.53 300 269 89.67

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
162 147 90.74 180 166 92.22 150 142 94.67

ประวัติศาสตร 174 135 77.59 170 159 93.53 148 132 89.19

สุขศึกษาและพลศึกษา 341 309 90.62 360 357 99.17 298 289 96.98

ศิลปะ 163 134 82.21 180 178 98.89 150 131 87.33

การงานอาชีพ 178 132 74.16 180 175 97.22 149 131 87.92

ภาษาตางประเทศ 183 126 68.85 172 151 87.79 150 130 86.67

คณิตศษสตรเพ่ิมเติม 123 31 25.20 144 87 60.42 119 93 78.15

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

สสวท.
56 40 71.43 34 31 91.18 28 21 75.00

ภาษาจีน 175 131 74.86 172 135 78.49 145 121 83.45

หนาที่พลเมือง 183 154 84.15 180 180 100.00 150 140 93.33

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน

และการเขียน
128 88 68.75 149 94 63.09 119 112 94.12

Critical Reading 117 53 45.30 134 99 73.88 122 100 81.97

Science Lab 57 56 98.25 34 34 100.00 28 28 100.00

พัฒนาศักยภาพ

คณิตศาสตร สสวท.
57 31 54.39 34 28 82.35 28 27 96.43

พัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตร สสวท.
57 46 80.70 34 34 100.00 28 28 100.00

การโปรแกรม/STEAM

สสวท.
57 54 94.74 34 33 97.06 28 28 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 112 104 92.86 126 120 95.24 146 141 96.58

คณิตศาสตร 112 96 85.71 124 112 90.32 143 124 86.71

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
224 224 100.00 260 259 99.62 292 292 100.00

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
112 104 92.86 122 106 86.89 146 144 98.63

ประวัติศาสตร 112 112 100.00 130 129 99.23 0 0 -

สุขศึกษาและพลศึกษา 112 109 97.32 130 130 100.00 146 146 100.00

ศิลปะ 112 112 100.00 130 121 93.08 146 146 100.00

การงานอาชีพ 0 0 - 130 129 99.23 0 0 -

ภาษาตางประเทศ 110 100 90.91 130 105 80.77 146 137 93.84

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 57 54 94.74 71 52 73.24 81 74 91.36

ฟสิกส 43 41 95.35 47 45 95.74 49 45 91.84

เคมี 43 43 100.00 47 47 100.00 49 49 100.00

ชีววิทยา 43 40 93.02 47 46 97.87 49 49 100.00

การจัดการวัฒนธรรม 14 14 100.00 0 0 - 0 0 -

โลกดาราศาสตร 43 43 100.00 47 46 97.87 0 0 -

วาดเสนเบ้ืองตน 6 3 50.00 0 0 - 0 0 -

การเขียนโปรแกรม 23 23 100.00 27 27 100.00 0 0 -

เขียนแบบเบ้ือตน 2 2 100.00 0 0 - 0 0 -

ศิลปไทยสรางสรรค 6 2 33.33 6 6 100.00 0 0 -

ภาษาจีน 29 29 100.00 30 30 100.00 23 23 100.00

ออกแบบ 12 12 100.00 0 0 - 0 0 -

นาฏลีลา 12 11 91.67 0 0 - 0 0 -

ดนตรีคลาสสิค 6 6 100.00 0 0 - 0 0 -

Business English 20 20 100.00 0 0 - 0 0 -
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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

ศิลปะประดิษฐ 2 2 100.00 0 0 - 0 0 -

ภูมิรสนิยมไทย 2 2 100.00 0 0 - 0 0 -

Joumalism 12 7 58.33 0 0 - 0 0 -

English for Toursim 20 20 100.00 0 0 - 0 0 -

ส่ือสานเอกลักษณไทย 14 14 100.00 0 0 - 0 0 -

ภาษาญี่ปุน 10 7 70.00 5 3 60.00 8 7 87.50

Public Speaking 12 12 100.00 0 0 - 0 0 -

ภาษาฝรั่งเศส 1 1 100.00 8 8 100.00 9 9 100.00

ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริม

ทักษะ
22 22 100.00 0 0 - 0 0 -

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 112 106 94.64 115 75 65.22 121 127 104.96

Introduction to

Research
69 53 76.81 0 0 - 0 0 -

Effective Academic

English
69 69 100.00 0 0 - 0 0 -

พนิจวรรณคดี 69 63 91.30 0 0 - 0 0 -

หนาที่พลเมือง 112 111 99.11 130 129 99.23 0 0 -

กฎหมาย 7 7 100.00 7 6 85.71 8 8 100.00

โลกในยุคปจจุบัน 7 7 100.00 7 6 85.71 8 8 100.00

รัฐศาสตร 7 7 100.00 7 6 85.71 8 8 100.00

ดนตรีสรางสรรค 0 0 - 12 12 100.00 0 0 -

องคประกอบศิลป

สรางสรรค
0 0 - 8 8 100.00 0 0 -

Independent Reading 0 0 - 64 61 95.31 75 71 94.67

จิตรกรรมสรางสรรค 0 0 - 8 8 100.00 0 0 -

เอกลักษณไทย 0 0 - 15 14 93.33 0 0 -

English of Proficiency

Test
0 0 - 23 21 91.30 0 0 -

Listening & Speaking 0 0 - 63 58 92.06 68 68 100.00
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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

Academic English 0 0 - 14 14 100.00 15 15 100.00

Research Studies 0 0 - 13 13 100.00 15 15 100.00

Writing 0 0 - 14 14 100.00 15 15 100.00

วรรณกรรมปจจุบัน 0 0 - 83 77 92.77 0 0 -

เซลล 0 0 - 14 14 100.00 0 0 -

หลักภาษาไทย 0 0 - 0 0 - 88 62 70.45

ประวัติศาสตรสากล 0 0 - 0 0 - 22 22 100.00

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ
0 0 - 0 0 - 49 49 100.00

ออกแบบสถาปตยกรรม 0 0 - 0 0 - 4 2 50.00

นาฏยลักษณ 0 0 - 0 0 - 9 9 100.00

โครงงานคอมพิวเตอร 0 0 - 0 0 - 21 21 100.00

แบดมินตัน 0 0 - 0 0 - 9 9 100.00

นิเทศศิปรวมสมัย 0 0 - 0 0 - 17 11 64.71

ประวัติศาสตรศิลป 0 0 - 0 0 - 17 16 94.12

งานประดิษฐเพ่ืออาชีพ 0 0 - 0 0 - 15 15 100.00

English for pre-

university Students
0 0 - 0 0 - 23 21 91.30
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ

ภาษาไทย 112 98 87.50 126 102 80.95 146 112 76.71

คณิตศาสตร 112 88 78.57 123 100 81.30 146 118 80.82

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 224 224 100.00 252 243 96.43 146 142 97.26

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 112 111 99.11 125 111 88.80 146 145 99.32

ประวัติศาสตร 112 109 97.32 124 121 97.58 0 0 -

สุขศึกษาและพลศึกษา 112 112 100.00 126 126 100.00 0 0 -

ศิลปะ 112 103 91.96 125 121 96.80 146 141 96.58

การงานอาชีพ 0 0 - 126 126 100.00 0 0 -

ภาษาตางประเทศ 111 109 98.20 124 103 83.06 146 129 88.36

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 56 54 96.43 68 55 80.88 81 70 86.42

ฟสิกส 40 35 87.50 45 44 97.78 49 45 91.84

เคมี 34 34 100.00 42 42 100.00 47 39 82.98

ชีววิทยา 40 36 90.00 44 44 100.00 49 48 97.96

ภาษาจีน 27 27 100.00 28 28 100.00 23 23 100.00

ภาษาญี่ปุน 10 7 70.00 5 4 80.00 8 7 87.50

ภาษาฝรั่งเศส 1 1 100.00 8 7 87.50 9 8 88.89

รัฐศาสตร 9 9 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00

กฎหมาย 9 9 100.00 7 6 85.71 8 8 100.00

หนาที่พลเมือง 112 112 100.00 125 116 92.80 0 0 -

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 110 101 91.82 112 96 85.71 131 112 85.50

การเขียนโปรแกรม 22 22 100.00 25 25 100.00 0 0 -

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 40 40 100.00 45 44 97.78 49 48 97.96

โลกในยุคปจจุบัน 9 9 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00

Research 70 60 85.71 14 14 100.00 15 15 100.00

กีฬาสากล 13 13 100.00 5 4 80.00 20 20 100.00

Academic English 72 70 97.22 14 14 100.00 15 15 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ

การพูดและการเขียนเชิง

สรางสรรค/Listening & Speaking
71 58 81.69 62 51 82.26 82 56 68.29

การจัดการวัฒนธรรม 2 16 16 100.00 0 0 - 0 0 -

ออกแบบ 2 6 3 50.00 0 0 - 0 0 -

นาฏลีลา 10 10 100.00 0 0 - 0 0 -

อาหารผสานวัฒนธรรม 2 2 100.00 0 0 - 0 0 -

สืบสานเอกลักษณไทย 2 14 14 100.00 0 0 - 0 0 -

ศิลปประดิษฐ 2 2 2 100.00 0 0 - 0 0 -

เขียนแบบเบ้ืองตน 7 6 85.71 0 0 - 0 0 -

ดนตรีคลาสสิค 2 6 6 100.00 0 0 - 0 0 -

วาดเสนเบ้ืองตน 2 6 5 83.33 0 0 - 0 0 -

ศิลปไทยสรางสรรค 2 7 7 100.00 0 0 - 0 0 -

Business English II 20 20 100.00 0 0 - 0 0 -

Journalism II 10 8 80.00 0 0 - 0 0 -

ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะ 16 15 93.75 0 0 - 0 0 -

Public Speaking II 16 16 100.00 0 0 - 0 0 -

English for Tourism II 20 20 100.00 0 0 - 0 0 -

สารสังเคราะห 0 0 - 14 14 100.00 0 0 -

ดนตรีสรางสรรค 2 0 0 - 10 10 100.00 0 0 -

จิตกรรมสรางสรรค 2 0 0 - 8 3 37.50 0 0 -

องคประกอบศิลปสรางสรรค 0 0 - 8 4 50.00 0 0 -

สีน้ํา 0 0 - 5 5 100.00 0 0 -

เอกลักษณไทย 2 0 0 - 14 13 92.86 0 0 -

English for Proficiency test 0 0 - 18 18 100.00 0 0 -

Independent Reading 0 0 - 60 55 91.67 79 61 77.22

ภาษาเพ่ือการศึกษาคนควาและการ

วิจัย
0 0 - 81 76 93.83 0 0 -
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ

Writng 0 0 - 14 14 100.00 15 15 100.00

ภาษากับวัฒนธรรม 0 0 - 0 0 - 98 77 78.57

ประวัติศาสตรสากล 2 0 0 - 0 0 - 23 23 100.00

ลีลาศ 0 0 - 0 0 - 146 143 97.95

นาฏยลักษณ 2 0 0 - 0 0 - 13 13 100.00

จิตรกรรมรวมสมัย 0 0 - 0 0 - 16 13 81.25

ประวิัตศาสตรศิลป 2 0 0 - 0 0 - 17 12 70.59

English for pre-university

students
0 0 - 0 0 - 8 8 100.00

การประกอบอาหารเพ่ืออาชีพ 0 0 - 0 0 - 16 16 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 180

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมมีการจัดสอบ เนื่องจากสถานการณ โควิด-19

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 150

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง - 72.79 - - - - - -

อานออกเสียง - 69.95 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมมีการจัดสอบ เนื่องจากสถานการณ โควิด-19
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 178

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมมีการจัดสอบ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 150

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
150.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
150.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
150.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
150.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
150.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
150.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 150.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 150.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมมีการจัดสอบ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 146

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมมีการจัดสอบ
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 150 0 - - - - - - - -

ป.2 145 0 - - - - - - - -

ป.3 180 0 - - - - - - - -

ป.4 154 0 - - - - - - - -

ป.5 171 0 - - - - - - - -

ป.6 178 0 - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 183 0 - - - - - - - -

ม.2 180 0 - - - - - - - -

ม.3 150 0 - - - - - - - -

ม.4 112 0 - - - - - - - -

ม.5 126 0 - - - - - - - -

ม.6 146 0 - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project

Approach)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

PLC
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดกิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใช

กระบวนการไฮสโคป High Scope
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

PLC
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ 2560

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ 2562

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ 2563

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 2564

อาคารตนแบบดานความปลอดภัยและ

อนุรักษพลังงาน

สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2563

รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก(พ.ศ.2564-2568)

สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน)
2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

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

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 244

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 100.00 241 98.77
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 239

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 243

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 239

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 244

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 100.00 244 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 244

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 242

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 244

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 244

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 244

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 244

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 244

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 243

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 244

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 100.00 243 99.59
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 240

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 244

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 244

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 244

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 244

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 244

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 100.00 242 99.18
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 244

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 244

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 243

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 236

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 244

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 243

สรุปผลการประเมิน 99.39
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินการที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

          โรงเรียนเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเขากับ

สถานการณ โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site) เปนการเรียนกับครูตอหนา เนนปฏิสัมพันธ ระมัดระวังการเกิด Cluster ในโรงเรียน โดยการ

สวมหนากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ เวนระยะหาง ลดจํานวนเด็กหองละไมเกิน 20 คน ควบคุมการเขาออก ฯลฯ  ปรับรูปแบบในหองเรียน จัดตารางเรียนใหม ใช

หลักสูตรท่ียืดหยุน ปรับวิธีการสอน การทดสอบและประเมินตามบริบทและตามความจําเปน เนนการสื่อสารกับผูปกครอง และการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ต การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบถายทอดสด ระหวางครูและเด็ก (Online) รวมกับการนําหนังสือเรียน แบบฝกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ ไปใหเด็ก

ไดเรียนรูที่บาน โดยมีครูคอยติดตามผลเปนระยะ (On-hand) ใหผูปกครองเลือกใหเด็กเรียนตามความสมัครใจ

          โรงเรียนมีจุดเนนในการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา อยางสมดุล และมีอัตลักษณของ

เด็ก คือ กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 ระดับ

ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก คาเปาหมายความสําเร็จ ระดับยอดเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนสงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี

และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  จัดใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีสะอาด มีคุณภาพทางโภชนาการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะและมีคุณคาอาหารสูงสุด ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย ดูแลใหเด็กด่ืมนมรสจืดเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง จัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมกลางแจง มีสนามเด็ก

เลนอยางปลอดภัย สะดวก พรอมใชงาน คุณครูดูแลตลอดเวลา การออกกําลังกายในหองเรียนในวันที่คาฝุน PM 2.5 มีปริมาณมากเกินมาตรฐาน  ครูพยาบาลบันทึกนํ้า

หนัก สวนสูง เด็กท่ีไมผานเกณฑนํ้าหนัก สวนสูง ในสมุดบันทึกสุขภาพรายบุคคลและแจงผูปกครองทราบเพื่อใหมีสวนรวมในการดูแลบุตรหลานขณะที่อยูบาน ปรับ

พฤติกรรมด่ืมนมและการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย ปลูกฝงใหเด็กรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยที่ดี เชน การวัดอุณหภูมิ  การ

ใสหนากากอนามัย/face shield  การลางมือดวยเจลแอลกอฮอล การกดสบูลางมือตามจุดบริการตาง ๆ การนําผาเช็ดมือสวนตัวมาโรงเรียนเพื่อลีกเลี่ยงการใชสิ่งของ

รวมกับเพ่ือน ลางมือดวยตนเองหลังทํากิจกรรมตาง ๆ กอนและหลังรับประทานอาหาร หลังออกกําลังกาย หลังจากใชหองนํ้า  การปดไฟเมื่อออกจากหองเรียนโดยไม

ตองยํ้าเตือน ทุกหองเรียนมีการสรางขอตกลงในช้ันเรียน และเด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไดตามชวงวัย มีการสอนและสาธิตฝกปฏิบัติการดูแลปองกันตัวเอง

เมื่อติดอยูในรถ มีการประกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก มีการจัดประสบการณการเรียนรู  เชน หนวยเรื่องตัวฉันนารู หนูทําได ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ปลอดภัยไวกอน เด็กไทยหาง

ไกลสิ่งเสพติดและกีฬากีฬาเปนยาวิเศษ  สงเสริมเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ เด็กมาโรงเรียนและทํากิจกรรมอยางมีความสุข

หนาตายิ้มแยมแจมใส จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ โดยเฉพาะการใชนิทานสําหรับเด็ก การเตนประกอบเพลงในกิจกรรมเคลื่อนไหว 

และจังหวะ การมีสวนรวมของเด็กในการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ในการนําเสนอผลงานตนเอง ฝกใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออก

ยอมรับและพอใจในผลงานของผูอื่น ไดเขารวมการแสดงตาง ๆ ในวันสําคัญและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมพิธีเทิดพระวันแม แสดงความรักตอแม

ออนไลน มีคลิปประมวลภาพความรักแม-ลูก  กิจกรรมคริสตมาส มีการนมัสการ จัดบรรยากาศรอบหองเรียน และเด็กไดรับของขวัญกลับบานทุกคน การสงเสริมพัฒนา

ทางดานจิตใจโดยผานกระบวนการเรียนการสอนคริสตจริยธรรม รองเพลงสรรเสริญพระเจาโดยมีบทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ฟงเรื่องเลาจากพระคัมภีร ตอบ

คําถามโดยเด็กเลาจากประสบการณตรง กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในการเรียนคริสตจริยธรรม การอธิษฐาน นมัสการพระเจา อานขอพระธรรมประจําสัปดาห เพื่อใหเด็ก

ไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคริสตศาสนา มีการประเมินพฤติกรรมเด็กจากการบันทึกการทําความดี แบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กตามหนวยการเรียนรู ไดแก ตนไมใหคุณ ธรรมชาติ

แสนสวย โลกสวยดวยมือเรา เรารักวัฒนา สัตวโลกนารู เด็กไทยใชประหยัด อาชีพ ฯลฯ และปลูกฝงใหเด็กมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา 7 อุปนิสัยไดแก 1.ความรักและ

การให ฝกใหเด็กรูจักชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืน 2.ความซื่อสัตย ฝกใหเด็กพูดความจริง ไมเอาของผูอื่นมาเปนของตน 3.การมีวินัยปกครองตนเอง รูจักการจัดเวลาของ

ตนเองอยางเหมาะสม  4.ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู  ฝกใหเด็กรูจักอดทนอดกลั้นทํางานใหสําเร็จไดตามวัย 5.การเปนผูนําและผูตาม ฝกใหเด็กทํากิจกรรมรวม

กับผูอื่นอยางมีความสุข กลาพูดและกลาแสดงความคิดเห็น 6.การตระหนักรูคุณคาแหงตนเองและผูอื่น ฝกใหเด็กรูจักรักตนเอง รูจักปองกันตนเองและไมใชความรุนแรง 

7.การรูกาลเทศะ  ฝกใหเด็กมีกิริยามารยาทท่ีงดงามตามแบบวัฒนาและวัฒนธรรมไทย การปลูกฝงลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาผานการทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย สงเสริมเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 เนนการสรางกระบวนการทางความคิด (Executive Function) ของเด็กท่ีสอดคลองและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการใชภาษาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากครูตางชาติ สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรตามหลักสูตรการคิดเชิงคํานวณ (ORIGO) เนนใหเด็กมีทักษะการคิดการแกปญหา การแสวงหา

ความรู คนหาคําตอบดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดรวบยอด สามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆดวยตนเองไดอยางถูกตอง โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือสงเสริมทักษะในการสื่อสารของเด็ก จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเปนภาษาอังกฤษโดยครูผูสอนชาวตางชาติ เพื่อสงเสริม

ใหเด็กมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนรูภาษา สามารถออกเสียง (Phonics) และสื่อสาร(Conversation) ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง บูรณาการภาษาอังกฤษในกิจวัตร

ประจําวันเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ สงเสริมใหเด็กมีกระบวนการคิดและทักษะการใชภาษาที่หลากหลาย จัดกิจกรรมรักการอาน โดยการจัดในรูปแบบการ

จัดทําคลิปวีดิโอแนะนําหนังสือและขอความรวมมือผูปกครองในการอานนิทานใหเด็กไดรับฟงท่ีบานพรอมถายภาพนําสงใหครูประจําชั้น  โครงการภาษาอังกฤษดําเนิน

การจัดกิจกรรม English story telling of love and sharing  โดยเด็กท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม  สงคลิปการเลานิทานภาษาอังกฤษ หัวขอ “ความรักและการให” จัด

กิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดคิดวางแผน ลงมือทํา และนําเสนอผลงานตามความคิดดวยเหตุและผล รวมถึงการตั้งคําถามและตอบคําถามของเพื่อนๆในหองเรียนผาน

กิจกรรมสรางสรรคและเสรีโดยใชกระบวนการไฮสโคป กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) เนนการจัดการเรียนรูตามหัวขอโครงการที่เด็กสนใจจริง

เหมาะสมกับวัย สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู สงเสริมทักษะการสังเกตทดลอง ปฏิบัติจริงของเด็ก บูรณาการทักษะคณิตศาสตร ภาษา ศิลปะ ทําให

เด็กสนุก มีความสุขในการเรียนรู มีความสามารถในการสื่อสารไดดีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนทนาโตตอบบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ได มีทักษะการคิดและสามารถ

ตัดสินใจแกปญหางายๆดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรค ในการออกแบบและสรางผลงานศิลปะ รวมถึงบอกเลาผลงานตามจินตนาการได  แบบประเมินกิจกรรมการ

เรียนรู โครงงาน มีการแสดงผลงานชิ้นงานโดยผูปกครองถายทําคลิปสงใหครูประจําช้ัน เปนตน กิจกรรมพบผูปกครอง (เยี่ยมบาน Online) ผูปกครองมีสวนรวมในการ

วัดการประเมินพัฒนาการ 4 ดานในรูปแบบออนไลน และช้ีแนะในการตรวจสอบประเมิน กํากับติดตามคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพของเด็กใหมีพัฒนาการ

สมวัย  รายงานผลการประเมินคุณภาพของเด็กตอผูปกครองผานระบบ Online ประชุมกลุมใหญ กลุมยอยในกิจกรรม  Home Room ผานระบบ Zoom และราย

บุคคลโดยตรงผาน Line  มีการสื่อสารบานโรงเรียนและสมุดบันทึกลูกรัก สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน สามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับครูประจําชั้นเปนรายกรณี
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และไดรับความ รวมมือกับผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา แกไข ปรับปรุงพัฒนาการ 4 ดาน จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด

ในทุกปการศึกษา มีการเผยแพรลงเว็บไซตของโรงเรียน

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

คาเปาหมาย

1. รอยละ 92.50 ของเด็กปฐมวัยมีความเปนผูนํารวมมือรวมพลังเปนทีม ระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 90.00 ของเด็กปฐมวัยมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน ดําเนินการคัดเลือกเด็กดีศรีวัฒนา ตามเกณฑการประเมิน Wattana Characters  เด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว เด็กดีที่

ซ่ือสัตย หองเรียนดีมีวินัย หนูนอยมารยาทงาม จากการจัดประสบการณการเรียนรูของครูท่ีบรูณาการสอดแทรกใน 6 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริมการเรียนรูตาง ๆ

ตาม ความเหมาะสม มีการยกยอง ชมเชย ดานความเปนผูนําและลักษณะกุลสตรีวัฒนา เผยแพรภาพถาย ผลงานลงปายนิเทศ เว็บไซดของโรงเรียน Facebook

WWA_Officail

ผลการประเมิน

1. รอยละ 93.00 ของเด็กปฐมวัยมีความเปนผูนํารวมมือรวมพลังเปนทีมระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 89.50 ของเด็กปฐมวัยมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับดีเลิศขึ้นไป

 

โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

เปาหมาย รอยละ 84.00 ของเด็กมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูนวัตกรรมดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  สงเสริมสมรรถนะหลักของเด็ก ผานโปรแกรม Zoom ระบบ SDMA  และรูปแบบ On-hand เอกสารใบงานเสริมประสบการณและใบงาน

กิจกรรมสรางสรรคใหกับเด็ก ครูจัดทําคลิปหนวยการเรียนรู ลงในระบบ SDMA เพื่อใหผูปกครองเปดใหเด็กไดเรียนรูในเวลาที่เหมาะสม ครูตางชาติจัดทํา Story Time

และ Fun Minute เสริมการเรียนรูการคิดเชิงคํานวณ Computational Thinking กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ Phonics และกิจกรรม

สรางสรรค จัดเตรียมการเสริมแรงการเรียนรูของเด็กเตรียมความพรอมกอนเรียนทุกเชา จัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบโครงการ (Project Approach) รูปแบบ

Online ตามกระบวนการผสมผสานแนวคิด STEM Education และ Discovery Learning Process : DLP 7 ทักษะ คือ สังเกต สัมผัส สํารวจ สืบคน สั่งสมและสรุป

ผล เพ่ือพัฒนาใหเด็กไดแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง มีการปรับตามบริบทออนไลนที่เหมาะสมโดยผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปนการ

เรียนแบบ Online Real Time โปรแกรม Zoom เมื่อเด็กเรียน On-site มีการจัดกระบวนการที่มีการสรางขอตกลง เปดโอกาสใหเด็กไดทบทวนกิจกรรมและตัดสินใจ

เลือก (Plan) ทํากิจกรรมอิสระ ตามความคิดความสนใจ เด็กได  ทบทวนกิจกรรมที่เด็กเลือกทํา (Do) และบอกเลาผลงานตามความคิดและจินตนาการ (Review) หนา

ช้ันเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาและความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหเด็กไดฝกตอบคําถามของเพื่อนๆทั้งการบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา

ผลการประเมิน รอยละ 86.00 ของเด็กมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูนวัตกรรมดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

 

โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน

คาเปาหมาย

1. รอยละ 85.00 ของนักเรียนไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรม

2. รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

กระบวนการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ผานการรองเพลงนมัสการ การสอนรายวิชาคริสตจริยธรรม ขอพระธรรมหนุนใจ คําอธิบาย  กําลังใจ  การ

อธิษฐาน  การHome Rooms  บูรณาการเนน Wattana Characters   

ผลการประเมิน

1. รอยละ 85.80 ของนักเรียนไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรม

2. รอยละ 85.05 ของนักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
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กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ STEM Education

คาเปาหมาย

1. รอยละ 90 ของเด็กไดเรียนรูผานการลงมือทําดวยตัวเอง ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2. รอยละ 100 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงายๆ

กระบวนการดําเนินงาน  กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบโครงการ  หัวขอโครงการมาจากการที่เด็กเขาไปเลือกจาก Google Form บูรณาการ

STEM Education คุณครูสังเกตจากเรื่องที่อยูใกลตัวเด็กและจัดการสอนโครงการในรูปแบบ Online ไดเหมาะสมตามวัย  เนนการจัดการเรียนรูตามหัวขอที่นักเรียน

สนใจจริง ๆ เนนการแสดงผลงานของนักเรียนท่ีนักเรียนไดทําดวยตนเองจริง ๆ  ครูจัดหาและจัดสงอุปกรณประกอบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการรูปแบบ

Online และรูปแบบ On-hand ใหเด็กเปนรายบุคคล  นําเสนอโครงการของเด็กมีการแสดงผลงานผานการสงภาพชิ้นงาน ในLine หองเรียน คุณครูจัดทํา Power point

แสดงผลงานที่เด็กไดลงมือทําโครงการ และเด็กมีการนําช้ินงานของตนมานําเสนอใหกับเพื่อนในชวง ZOOM เนนใหเด็กไดแสดงทักษะและความรูที่ไดเรียนมาอยางอิสระ

ไมเนนการทองจํา และสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใหมากท่ีสุด

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของเด็กไดเรียนรูผานการลงมือทําดวยตัวเอง ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2. รอยละ 97.06 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงายๆ

 

กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

คาเปาหมาย รอยละ 100 ของเด็กมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  

กระบวนการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Fun Language รูปแบบออนไลน เรียนผานคลิป VDO ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 (หลักสูตร PEC) คาบที่ 1

หลักสูตร Phonics  50 นาที ระดับชั้นอนุบาล 1 (หลักสูตรปกติ) คาบท่ี 1 หลักสูตร Phonics  50 นาที  คาบที่ 2 หลักสูตร Conversation  50 นาที ครูผูสอนชาวตาง

ชาติดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกเด็กในแตละระดับช้ัน ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ตามขอบขายเน้ือหาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษของ

หลักสูตร Fun Language มีการสงเลมแบบฝกหัดไปใหเด็กไดใชประกอบการเรียนในชั่วโมง มีการกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรมการสอน นําขอเสนอแนะ และปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูปแบบออนไลนจากผูปกครองมาปรับการจัดการเรียนการสอน ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กและสง Progress Report ผลพัฒนาการดาน

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของเด็กใหผูปกครองรับทราบ 

ผลการประเมิน รอยละ 98.64 ของเด็กมีทักษะการสื่อสารดายภาษาอังกฤษ

งานประเมินพัฒนาการ 

คาเปาหมาย รอยละ 100 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการดําเนินงาน  ปรับพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ 4 ดานและครูดําเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก และใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน

ครูปฐมวัยแตละระดับชั้นดําเนินการจัดทํารายงานประจําตัวนักเรียน นําผลการประเมินมาวางแผนในการพัฒนาในปการศึกษาถัดไป

ผลการประเมินรอยละ 98.48 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู 

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)             

          โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็ก ไดแก โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม โครงการสงเสริม

สมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน งานประเมินพัฒนาการ สมุดบันทึกนํ้าหนัก สวนสูง

หนวยการจัดประสบการณ การจัดการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ STEM Education กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหนูนอยรักการอาน แบบประเมินพัฒนาการ 4 ดาน กิจกรรมพิธีเทิดพระคุณแม กิจกรรมคริสตมาส 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินการที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

          โรงเรียนเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุFอไมครอนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ทั้งกลุมผูที่เดินทางมา

จากตางประเทศและหลาย Cluster ที่พบในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมของเด็กเล็กซึ่งยังไมไดรับวัคซีนจะมีอัตราการติดเชื้อสูงกวาการ

ระบาดของสายพันธุอ่ืน ๆ โรงเรียนจึงมีแนวปฏิบัติการเปดเรียนตามมาตรการ Sandbox : Safety zone in School โดยสํารวจความตองการของผูปกครองในการเลือก

รูปแบบการเรียนใหเด็กเรียนตามความสมัครใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online บูรณาการกับ On-hand หรือรูปแบบ On-site ระดับปฐมวัย ในการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันของสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยการบันทึกขอมูลลงในระบบ SDMA สงผลตรวจ ATK ทุกวันอาทิตยกอนเขาโรงเรียน และประเมินความเสี่ยงและ
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บันทึก Seal Route อยางสมํ่าเสมอ  ฝายบริหารไดดําเนินการประสานงานใหคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ปองกันเชื้อโควิดครบ 3

เข็ม ทุกคน และกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของครูแบบผสมผสานระหวาง Work on-site และ Work From Home ดําเนินตามแนวทางการปฏิบัติการรักษาระยะ

หางทางสังคม (Social Distancing)  งดการรับประทานอาหารรวมกันเปนหมูคณะ งดการเดินทางไปยังสถานที่มีความเสี่ยง และปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของกระทรวง

สาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอยางเครงคัด ทําบันทึกการเดินทาง (Timeline)  ติดตามขาวสารจากทางราชการ Website และ Facebook ของโรงเรียนและกลุม

Line อยางใกลชิด มีการประชุมกรรมการบริหารภายใน และประชุมครูประจําเดือน รูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom 

          โรงเรียนดําเนินการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน จากครู ผูปกครอง

ชุมชนและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือวางแผนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กใหครอบคลุมครบทุกดาน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตร จัดทําแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  จัดระบบบริหารจัดการโครงสรางและระบบงานอยางมีคุณภาพแบบมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและ

จัดการสถานศึกษา นําวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCAA มาประยุกตใช จัดทําแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน จัดทําหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรสถาน

ศึกษาการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับการพัฒนาและบริบทของโรงเรียน  หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศักราช 2564 โดยใหหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปนแมบทในการจัดทําหลักสูตร และตรวจองคประกอบของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ  มีเน้ือหาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

เนนเด็กเปนศูนยกลาง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติท่ีเนน Active Learning ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมตาง

ๆ ดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน ORIGO, BBL, High Scope, Project Approach มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน เนนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษาทุกฝาย  และใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการ PLC ในการนําหลักสูตรไปใช เปดโอกาสใหผูปกครองประเมินการใชหลักสูตร และการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการ การวัดประเมินพัฒนาการเด็ก  มีการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน (Bible Base

Christian Education)  เพื่อพัฒนาการสอนคริสตจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning  ไดแก การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน การเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียน

รูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดการเรียนรูการบริการ การเรียนรูจากการสืบคน และการเรียนรูดวยการคนพบ  เปนตน  เปนการสงเสริม

และ  พัฒนาใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรม ตามหลักคริสตจริยธรรม โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครูรอยละ 100  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สาขา

ปฐมวัย  ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจบดานการศึกษาปฐมวัย  แตละหองเรียนมีครูที่ปรึกษาครบทุกหองเรียน  มีการสงเสริมศักยภาพครูปฐมวัยใหไดรับการพัฒนาการ

จัดประสบการณอยางสมํ่าเสมอ ครูปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนามากกวา 40 ชั่วโมง ในรูปแบบ Online  มีประสบการณในการสอนและไดรับการสงเสริมใหมีความ

เช่ียวชาญในการจัดประสบการณผานการอบรมตาง ๆ อยางตอเนื่องทุกป จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และมีหองเรียนเพียงพอ มีการจัดระยะหางและจํานวนเด็ก

หองละไมเกิน 20 คน ทําความสะอาดและฆาเช้ือทุกวัน มีแอลกอฮอลทุกหองเรียน เปนหองเรียนที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูของเด็ก มีมุม

ประสบการณอยางหลากหลาย โดยเฉพาะมุมภาษาท่ีสงเสริมการใชภาษาอยางเต็มตามศักยภาพตามพัฒนาการอยางเหมาะสมตามวัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี

อุปกรณสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก มีหองปฏิบัติการดานดนตรีสากล ศิลปะ นาฎศิลป หองสมุด หองพยาบาล หองศูนยสื่อ หองเรียนภาษาอังกฤษ หองสื่อการ

เรียนรูและระบบการยืมคืนท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่เปนธรรมชาติ ดวยพันธุไมหลากหลายที่ใหความรมรื่น สวยงาม ไมดอก

ไมประดับนานาพรรณ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดเปนอยางดีอีกมากมายท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู เชน  สวนนก บอปลา  สหกรณ สนามหญา แปลงเกษตร 

สนามขี่จักรยาน และสนามเด็กเลนท่ีมีเครื่องเลนสนามประเภทตาง ๆ เชน กระดานลื่น ชิงชา ไมทรงตัว เครื่องหมุน เครื่องเลนปนปาย ฯลฯ ตลอดจนมีการกํากับติดตาม

ตรวจสอบความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ  สนับสนุนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบผสมผสาน (Blended Learning) และออนไลน”  รูปแบบออนไลน โปรแกรม Zoom สําหรับครู

ระดับปฐมวัย โดยวิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และพัฒนาศักยภาพครู “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

รูปแบบออนไลน ครูมีการจัดทําสื่อประเภท VDO, Power Point, Game มีการใชโปรแกรม Zoom การจัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบออนไลน  ในรูปแบบ

Breakout Rooms เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง และเพื่อใหเด็ก ๆ ไดเรียนกับคุณครูอยางทั่วถึงมากขึ้น แนะนํา ชวยเหลือ พูดคุย สังเกตพฤติกรรมการ

เรียน  การลงมือปฏิบัติของเด็ก มีระบบการบริหารงานอยางมีสวนรวมแบบ PLC  โดยมีการประชุมระดับทีมบริหารแผนกทุก 2 สัปดาหและ และผูปกครองมีสวนรวมใน

การบริหารดวยการสะทอนผลเรื่องตางๆ กับครูผูสอน และครูผูสอนนําเสนอตอทีมบริหารแผนกตอไป  ผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และไดเชิญ ดร.รังรอง สมมิตร หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการ

สอน คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในระดับปฐมวัย โรงเรียนไดดําเนินการติดตามการดําเนินงาน

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมระบบออนไลน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน มีการบริหาร

จัดการเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการดูแลครูใหมท่ีเขาสูระบบโรงเรียน ดวยการพัฒนาครูผานระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  เปนการสรางความสัมพันธของครูใหม

กับครูเกา เรียนรูวัฒนธรรมขององคกร สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน ผูปกครองมีความมั่นใจในระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (PLC)  มีการจัดทํา Objective and Key Results (OKRs) ฝายการจัดการ

ปการศึกษา 2564 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนมลดลง  มีการประชุมวิเคราะห หาสาเหตุ แนวทางแกไข และวางมาตรการในการชวยเหลือ

ในทุกฝาย เพ่ือลดความเสี่ยง โดยแตละฝายกําหนด OKRs ในการลดอัตราการลาออกของนักเรียนและการเพิ่มจํานวนของนักเรียนใหม ตลอดจน การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

รับสมัครเด็ก การสัมภาษณ ดูพัฒนาการ และลงทะเบียน โดยใชระบบ Online ในชวงสถานการณของการแพรระบาด COVID-19 ประชุมผูปกครองผานระบบOnline

ในการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ในการประชุมใหญของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีการจัดสงรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน

Facebook, Web site, Line,  YouTube,  WWA TV และ WWA Official
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ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

งานวางแผนการจัดประสบการณ

คาเปาหมาย รอยละ 96 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ

กระบวนการดําเนินงาน วางแผนการดําเนินการปรับพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564 ตามคําสั่งแตงตั้ง ที่ ว.ว. 31/2564 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร สถานศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา2564 จัดทํากําหนดการจัดประสบการณ ปการศึกษา 2564 ใหผู

เช่ียวชาญในการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร ครูปฐมวัยรวมกันจัดทําแผนการจัดประสบการณตามกําหนดการจัดประสบการณ และนําสงหัวหนางานวิชาการ

ลวงหนา 1 สัปดาห และปรับแกไขกอนนําไปใช นําแผนการจัดประสบการณไปใชและในการบันทึกผลหลังจัดประสบการณกิจกรรมตาง ๆ ไดมีการปรับขอที่ประเมินเพื่อ

ใหตรงกับการเรียนในรูปแบบ Online โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติการเรียนการสอน และบันทึกขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ใหสอดคลองกับ

สถานการณ มีการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล หัวหนางานวิชาการกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสูชั้นเรียนของครูดวยรูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู ตามแผนการ

จัดประสบการณแบบไมเปนทางการทุกสัปดาห ผานการดู ZOOM ในระบบ SDMA มีการพูดคุยกับคุณครูเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณเติมเต็มที่ควรพัฒนาหรือ

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ผลการประเมิน รอยละ 100 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน (Bible Based Christian Education)

คาเปาหมาย  

1. หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูกลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

2. รอยละ 92.00 ของนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามหลักคริสตจริยธรรม

3. รอยละ 91.00 ของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคริสตจริยธรรม

กระบวนการดําเนินงาน  จัดทําโครงสรางหลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ตอบสนองวิสัยทัศน จุดเดน จุดเนนของโรงเรียน หลักสูตรผานการเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีการจัดทําแผนการสอน ดวยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  บันทึกหลังแผน  มีการติดตามการใชหลักสูตรและสรุปผลทุกภาคเรียน

มีการทบทวนการใชหลักสูตร มีการประเมินผลการใชและนําผลไปพัฒนาหลักสูตรตอไป

ผลการประเมิน

1. หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูกลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

2. รอยละ 92.27 ของนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามหลักคริสตจริยธรรม

3. รอยละ 91.24 ของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคริสตจริยธรรม

 

โครงการเพาะตนกลา

คาเปาหมาย  

1. มีมาตรการในการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณอยูในระดับ 4

2. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนลาออกระหวางปเปนรายบุคคลอยูในระดับ 4

กระบวนการดําเนินงาน  ดานการบริหารจัดการ  วางแผนพัฒนาโรงเรียนแบบกาวกระโดด ดําเนินกลยุทธแผนการตลาด  ดานการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 

ดานครู พัฒนาบุคลากร นิเทศ กํากับติดตามคุณภาพการจัดการสอน การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) อบรมและพัฒนาครูระบบพี่เลี้ยง  พัฒนาครูใน

หลักสูตรตาง ๆ ท้ังรูปแบบ On-site และ Online ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดระบบการดูแลชวยเหลือ ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนใหม ผาน Website

โรงเรียน WWA Official จําหนายใบสมัคร สมัครและสอบคัดเลือกผาน Online โปรแกรม Zoom

ผลการประเมิน

1. มีมาตรการในการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณอยูในระดับ 5

2. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนลาออกระหวางปเปนรายบุคคลอยูในระดับ 5
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งานพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย  รอยละ 100 ของครูสายการสอน ไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวา 40 ช่ัวโมง/ป โดยมีการพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการพัฒนาในวิชาชีพและ

วิชาท่ีสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง

กระบวนการดําเนินงาน  ครูสายการสอนและครูสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงรูปแบบการอบรมทั้ง

แบบ On-site และ Online

ผลการประเมิน รอยละ 100 ของครูสายการสอน ไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวา 40 ชั่วโมง/ป โดยมีการพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการพัฒนาในวิชาชีพ

และวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง

 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย  รอยละ 100 ของครูและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภาระงาน และมีมาตรฐาน

กระบวนการดําเนินงาน  คณะกรรมการรวมกันปรับเครื่องมือและวิธีการประเมินใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน โดยใหคุณครูสามารถประเมินผานระบบ SDMA

ช้ีแจงเคร่ืองมือท่ีใชประเมิน วิธีการประเมิน รวมทั้งลําดับขั้นตอนในการประเมินตาง ๆ ใหครูและบุคลากรรับทราบ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปการศึกษา 2564 เพื่อนําเสนอในการพิจารณาความดีความชอบตอคณะกรรมการบริหารภายใน และคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนพิจารณา

ผลการประเมิน รอยละ 100 ของครูและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภาระงาน และมีมาตรฐาน

 

โครงการตนแบบมะขามหวาน

คาเปาหมาย รอยละ 94 ครูบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ Wattana Characters ใหกับครู บุคลากรทุกคน เสริมขวัญกําลังใจ มอบเกียรติบัตรใหคุณครู

ท่ีไดรับการคัดเลือกคนดีศรีวัฒนา รางวัลครูผูสอนดีเดน คุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี

ผลการประเมิน รอยละ 95.18 ครูบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

 

โครงการพัฒนาระบบ SDMA ( Student Digital Management Application ) 

คาเปาหมาย

1. จํานวน 8 ระบบ ของระบบ SDMA ท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการศึกษาได

2. รอยละ 80.00 ของนักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการดําเนินงาน ดําเนินการพัฒนาระบบ SDMA ใหสอดคลองกับความตองการและการใชงาน ไดแก ระบบบันทึกความปลอดภัยหอพักนักเรียน ระบบงาน

บริหารบุคคลกร  ระบบพฤติกรรมนักเรียน ระบบบันทึกเขาออกนักเรียน ผูปกครอง ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบทะเบียน ระบบไทยเซฟไทย ระบบบทเรียนออนไลน

ครู ระบบตรวจสอบผลตรวจ COVID-19  ทดสอบระบบและใหบริการกับผูใช

ผลการประเมิน

1. จํานวน 14 ระบบ ของระบบ SDMA ท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการศึกษาได

2. รอยละ 92.02 ของนักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

งานอนามัย 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 86 ของผูรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีความพึงพอใจในการใหบริการ

2. รอยละ 86 ของเด็กและบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสงเสริมสุขภาพผูเรียน

3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงของเด็ก นอยกวารอยละ 10
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กระบวนการดําเนินงาน ประกันอุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดทําคลิปวีดีโอเผยแพร “วิธีการลางมือ 7 ขั้นตอน” การบริหารรางกายจากการใชสายตาในการเพง

หนาคอมฯเปนตน ซึ่งครูประจําช้ันจะนําไปเปดใหกับเด็กดูในคาบเรียน  จัดทําปายนิเทศใหความรูแกเด็กในบริเวณหนาหองพยาบาล  ติดตามสถิติการเขาหองพยาบาล

ของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สํารวจและดูแลความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ สนามเด็กเลนและเครื่องเลน  ครูใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการ

ปองกันอุบัติภัยตาง ๆ ในโรงเรียน

ผลการประเมิน

1. รอยละ 86.50 ของผูรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีความพึงพอใจในการใหบริการ

2. รอยละ 87.00 ของเด็กและบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสงเสริมสุขภาพผูเรียน

3. รอยละ 00.00 สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงของเด็ก

 

โครงการอาคารตนแบบดานความปลอดภัยและอนุรักษพลังงาน

คาเปาหมาย

1. จํานวน 3 อาคารตนแบบดานการปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละ 85.00 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 85.00 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน  กําหนดผูรับผิดชอบ หลักการในการดําเนินการจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประชาสัมพันธ รณณรงคสราง

ความตระหนัก  กํากับติดตาม ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

1. จํานวน 3 อาคารตนแบบดานการปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละ 87.20 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 86.50 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพระดับดีเลิศขึ้นไป

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน โครงการอาคาร

ตนแบบดานความปลอดภัยและอนุรักษพลังงาน โครงการตนแบบมะขามหวาน  โครงการพัฒนาระบบ SDMA แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564  แผนการจัดประสบการณและบันทึกหลังสอน รายงานการประชุมตาง ๆ แบบบันทึกแหลงเรียนรูตาง ๆ 

ผลงานการสรางส่ือการเรียนรูออนไลน งานการวางแผนการจัดประสบการณ งานนิเทศการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

บันทึกการพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานอนามัย
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 22

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 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 22

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 22

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 22

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 22

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 22

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 22

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100.00 22 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 22

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 22

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 22

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 22

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 22 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 22

Page 59 of 89



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
√ - 22

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 22

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียน

รูทางวิชาชีพ
√ - 22

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินการที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

          ครูมีวางแผนการจัดประสบการณ ออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีสงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทุกดาน  มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณตาง ๆ สําหรับใชในการ

สอนโครงการ (Project Approach)  จัดทําแผนประสบการณ และสงแผนใหฝายวิชาการตรวจและนําไปใชในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ เชน

กิจกรรมสรางสรรคเสริมประสบการณ  กิจกรรมพละ งานเสริมสรางทักษะชีวิต กิจกรรมไฮสโคป (High Scope)  ในกิจกรรมสรางสรรคและเสรี มีการจัดกิจกรรมอยาง

หลากหลายที่เนนใหเด็กไดลงมือทําตามความสนใจของตนเอง มีสวนรวมและทํากิจกรรม  จัดทําคลิปวีดิโอการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน  มีการใชสื่อเทคโนโลยี 

อุปกรณทีวีและคอมพิวเตอร อยางเหมาะสมกับวัยเอื้อตอการเรียนรู ครูจัดบรรยากาศในหองเรียนที่สะอาด ปลอดภัย จัดวางของทุกอยางใหเรียบรอย สะดวกตอการใช

งาน มีบอรด พ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดงผลงานเด็กในหองเรียนอยางเพียงพอ จัดมุมประสบการณ ปายนิเทศในหองเรียนตามหนวยการเรียนรูและวันสําคัญตาง ๆ โดยให

เด็กมีสวนรวมในการดูแลหองเรียนของตนเอง  เชน การจัดปายนิเทศประจําสัปดาห การดูแลและรับผิดชอบความสะอาดของตูสวนตัวของตนเอง ครูมีการประเมิน

พัฒนาการ 4 ดานของเด็ก ภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีการจัดทําบันทึกวิเคราะหสภาพผูเรียนประเมินพัฒนาการหลากหลายผานการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยใชวิธีการสังเกต

การสอบถาม การทดสอบ ผูบริหารและหัวหนาแผนกปฐมวัยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดประสบการณ  มีการประชุม   ผูปกครอง ผานระบบออนไลน สรางความ

เขาใจในการประเมินเด็กจากการมีสวนรวมของผูปกครองในการประเมิน พัฒนาการ ผานระบบ SDMA ครูการมีการวิเคราะหพัฒนาการของเด็ก นําผลประเมินรวบรวม

เขาระบบ  อิเล็กทรอนิกสเพื่อทําการประมวลผล  ครูนําผลการประเมินและผลการบันทึกหลังแผน ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาการเรียนรู  เพ่ือนํามาปรับปรุงการสอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) กับเพื่อนครูรวมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมาปรับพัฒนาการจัดประสบการณหรือ

ชวยเหลือเด็กรวมกัน และครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่องในแตละปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณและแกปญหาเด็ก  ครูมีลักษณะนิสัยกุลสตรี

วัฒนา ซ่ึงเปนแบบอยางใหเด็กไดเห็น เชน การแตงกาย การไหว การวางตัว ความรับผิดชอบ ฯลฯ ครูปฐมวัยไดรับการยกยองเปน “คนดีศรีวัฒนา” จํานวน 2 คน และ

ผลประเมิน “ครูตัวอยาง” จํานวน 1 คน ตามเกณฑ Wattana Characters  ไดรับเกียรติบัตร จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย รอยละ 89.00 ของครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินขับเคลื่อนโครงการสงเสริมสมรรถนะหลัก (Core Competency)  และสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน

(Functional Competency)  มีการอบรมการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม ผาน Facebook  อบรม “บานนักวิทยาศาสตรนอยกับการ

ศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” ผาน Online การพัฒนาศักยภาพครู “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ดําเนินการดวยระบบ PLC การ

สรางชุมชนทางวิชาชีพครู ดวยรูปแบบการกํากับติดตามชวยเหลือท้ังการนิเทศเปนทางการและไมเปนทางการ การดําเนินการระบบพี่เลี้ยง เพื่อสงเสริมสนับสนุน

Wattana Characters  ความรักและผูกพันกับองคกร ดําเนินการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเขามาชวยการจัดการเรียนการสอน เชน การใชโปรแกรม Zoom การ

อบรม Breakout rooms in Zoom for Teaching and Learning ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณการเรียนรู จัดบรรยากาศในหองเรียนเอื้อตอ
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การเรียนรู มุมตาง ๆ ที่หลากหลาย อัดคลิปการสอนจากสถานที่จริงในหองเรียนเพื่อใหเด็กเกิดความคุนเคย มีการเลาเรื่องจาก Picture book ใหเด็กไดเรียนรูดานภาษา

มีคลังศัพทเพ่ิมขึ้น มีการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนและวิจัยในชั้นเรียน

ผลการประเมิน รอยละ 90.25 ของครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

 

งานสรางบรรยากาศเรียนรูและการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

คาเปาหมาย รอยละ 92.00 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

กระบวนการดําเนินงาน  การจัดสงอุปกรณในการจัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบ Online และ On-hand การจัดบรรยากาศในหองเรียนจึงปรับเปนการสราง

บรรยากาศในหองเรียนแบบ Online เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น ท่ีสําคัญเหมาะสมกับชวงวัยของเด็กแตละระดับชั้น และผลิตสื่อในรูปแบบ

Power Point เสริมสรางบรรยากาศภายในหองเรียนแบบ On-site โดยจัดปายนิเทศภายในหองเรียนตามแผนการจัดประสบการณแตละสัปดาห  หองปฏิบัติการตาง ๆ

หองสื่อการเรียนการสอน ศูนยการเรียน แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนอื่น ๆ

ผลการประเมิน รอยละ 87.04 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

 

งานวิจัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง

2. รอยละ 100 ของครูมีการสรางสื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษาคนละ 1 ผลงาน

กระบวนการดําเนินงาน  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียนใหความรูกับคุณครูในการทําวิจัยและเครื่อง

มือประเมินคุณภาพงานวิจัย คุณครูผูสอนสงหัวขอการวิจัยและเคาโครงงานวิจัยในชั้นเรียน รวบรวมขอมูล ผลการวิจัย วิเคราะห ประมวลผลและเขียนรายงานการวิจัยใน

ช้ันเรียน คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียนตรวจผลงานวิจัยของคุณครู  ครูผูสอนดําเนินการสรางสื่อเทคโนโลยีใหสอดคลองกับเนื้อหาและความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

คัดเลือกสื่อ เทคโนโลยี  นําเสนอผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม โดยการบันทึกเปนคลิปสั้นๆคนละไมเกิน 10 นาทีเพื่อนําไปเผยแพรบทคัดยอของครูในเว็บไซตของ

โรงเรียน และเผยแพรสื่อนวัตกรรมการศึกษาของครูใน YouTube ของโรงเรียน  ประกาศยกยอง มอบเกียรติบัตรใหกับผูชนะการประกวดวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี

นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง

2. รอยละ 100 ของครูมีการสรางสื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษาคนละ 1 ผลงาน

 

โครงการตนแบบมะขามหวาน

คาเปาหมาย รอยละ 94 ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ Wattana Characters ใหกับครู บุคลากรทุกคน เสริมขวัญกําลังใจ มอบเกียรติบัตร และสง

เสริมสนับสนุนใหคุณครูไดรับการคัดเลือกคนดีศรีวัฒนา รางวัลครูผูสอนดีเดน คุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี

ผลการประเมิน รอยละ 95.18 ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กจิกรรม การจัดประสบการณท์ี�เนน้เด็กเป็นสําคญั ไดแ้ก ่โครงการพัฒนา
สมรรถนะและการจัดการเรยีนรูค้รยูคุดจิทิลั โครงการตน้แบบมะขามหวาน แผนการจัด
ประสบการณแ์ละบนัทกึหลงัสอน แบบบนัทกึกจิกรรมรายวนั/สปัดาห ์แบบประเมนิพัฒนาการ 4
ดา้น บนัทกึวเิคราะหส์ภาพผูเ้รยีน เลม่งานวจัิยในชั�นเรยีน งานสรา้งบรรยากาศเรยีนรูแ้ละใชส้ื�อ
เทคโนโลยทีี�เหมาะสม งานประเมนิพัฒนาการ งานวจัิยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
 

 

Page 61 of 89



 

Page 62 of 89



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 1,875

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 96.00 1,796 95.79
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,782

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,759

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,872

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,772

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
99.00 1,853 98.83

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,832

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,857

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,869

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 99.00 1,858 99.09
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 1,854

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,862

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 97.00 1,829 97.55
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,875
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,783

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 89.00 1,755 93.60
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,755

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 100.00 1,853 98.83
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,874

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,832

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 100.00 1,873 99.89
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,873

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,873

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 99.00 1,785 95.20
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,794

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,776

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 100.00 1,833 97.76
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,833

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 100.00 1,859 99.15
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,843
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,874

สรุปผลการประเมิน 97.57
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินการที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

          โรงเรียนเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สงผลใหตองมีการปรับตัวเปนวิถี

ชีวิตแบบใหม (New Normal) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหเขากับสถานการณ ไดแก จัดการเรียนการ

สอนตามปกติ On-site ซ่ึงเปนการจัดการในช้ันเรียนกับครูตอหนา เนนปฏิสัมพันธ ระมัดระวังการเกิด Cluster ในโรงเรียน ตรวจอุณหภูมิ ลดจํานวนนักเรียนหองละไม

เกิน 20 คน จัดพ้ืนที่แบบเวนระยะหางและเขมงวดการสวมหนากากอนามัยตามมาตรการดานสาธารณสุข  ปรับรูปแบบในหองเรียน จัดตารางเรียนใหม ใชหลักสูตรที่

ยืดหยุน  ปรับวิธีการสอน  การทดสอบและประเมินตามบริบทและตามความจําเปน  เนนการสื่อสารกับผูปกครอง  และ  จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่เหมาะสม

ตามความตองการของผูเรียนและผูปกครอง การเรียนแบบ Online ครูผูสอนทําการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ถายทอดสด ถาม-ตอบได  และการเรียน  แบบ On-

demand  ผานส่ือระบบแอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมบนรากฐานคริสตศาสนา มีโครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามคุณลักษณะนิสัย

กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) และโครงการสมรรถนะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามวิถีชีวิตแบบใหมสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “สรางกุลสตรีมี

คุณธรรม เปนผูนําในศตวรรษใหม” โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2564  ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน คาเปาหมายความสําเร็จ ระดับยอดเยี่ยม โดยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถ

ในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน วันภาษาไทยแหงชาติ  วันแม 

การเขียนเรียงความ  กิจกรรมคัดลายมือ แตงคําประพันธ และเขียนเรียงความ การอานหนังสือนอกเวลา กิจกรรมรักการอาน การอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

 การแขงขัน Impromptu Speech เขียนบทความในหัวขอ “My Father My Role Model” และ  “My Memorable Christmas” พูดอัดคลิปวิดีโอ ผานระบบ

Online  กิจกรรม Number Crunching โดยใช Website Gamilah  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด

เห็น และแกปญหา ตามรูปแบบ CCT - Thinking School Model ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน   6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. สรางแรงบันดาลใจและชวนสงสัย 2. รวม

กันกําหนดเปาหมายการเรียนรู 3. สืบเสาะแลวสรางความคิดเปนของตนเอง 4. คิดคู/กลุม/ทั้งชั้นเรียน 5. นําความรูไปใชสถานการณใหม 6. สะทอนคิด/ใหขอมูลยอน

กลับและสรุปรวมกัน ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน คายสมรรถนะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองเรียนพิเศษ สสวท.

รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. รูปแบบออนไลน โปรแกรม Zoom  กิจกรรมสนุกคิดแกปญหาผาน Game Based Learning

สอดคลองกับสถานการณการเรียน Online  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในชวงการนําเขาสูบทเรียนในทุกคาบเรียนและใชวิธีการเก็บสะสมคะแนน

เชน กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมเกม 24  กิจกรรม เลขสุม ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมในการแขงขัน Pitch @ school ที่สงเสริมทักษะการคิด ผู

ประกอบการโครงการดานธุรกิจ ท่ีเปนความคิดในเชิงวิเคราะหแบบมีเหตุผล และไดรับรางวัลอยางตอเน่ืองทุกป โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู

ของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล  พัฒนาสมรรถนะหลักของนักเรียน 10 สมรรถนะ ผานกิจกรรมวัฒนาฉลาดรู เสริมประสบการณการเรียนรู กิจกรรมวัฒนาดีมีสุข ในรูป

แบบ SDQs เปาหมายการพัฒนาโลกอยางยั่งยืน กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะตามระดับชั้น กิจกรรมชีวิตดี การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจรูปแบบ

Online กิจกรรมโครงงานบูรณาการ STEM ในการพัฒนานักเรียนบูรณาการอยางเหมาะสมใหมีศักยภาพและความสามารถ  การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมสมรรถนะ

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมดวยบอรดสมองกล Micro:bit   การดําเนินการ Depa young Maker Space สง

เสริมกระบวนการทํางานเปนทีม และการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวย Blended Learning รายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  มีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  สืบคนขอมูลในการสรางชิ้นงาน ผลงาน และสามารถสื่อสารในการทํางานรวมกันผาน

เทคโนโลยีได ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ทุกวิชาที่จัดสอบ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปพบวา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  วิชาภาษาไทย มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  วิชาภาษาไทย วิชา
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สังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ  มีพัฒนาการ  ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ผานงานบริการแนะแนว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูป

แบบ Online ใหคําปรึกษา ผานทางโทรศัพทและ Microsoft Team  บริการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล  จัดกิจกรรมรุนพี่แนะนํารุนนอง เชิญวิทยากรพิเศษ มา

พูดคุยสนทนา  เร่ือง?Management? Culture?และStartup? กิจกรรมติว?GAT ENG?ใหกับนักเรียน ?“เทคนิคพิชิต?GAT"  มีการนําระบบของบริษัท Learn

Education มาจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงแนะแนวในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 1-3 คือ ID Plan Learn Life เพื่อใหนักเรียนไดคนพบตนเอง จัดกิจกรรมผูบําเพ็ญ

ประโยชน  กิจกรรมชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน การสอนคริสตจริยธรรมสงเสริมคุณธรรม การอธิษฐาน การนมัสการพระเจา การอานขอพระ

คัมภีร การใหคําหนุนใจ เปนการประกาศพระกิตติคุณและอภิบาลผูเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ผูเรียนมี

ลักษณะกุลสตรีวัฒนาตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด  มีวินัยปกครองตนเองตามแบบคูมือนักเรียนและผูปกครอง ครูที่ปรึกษาอบรม และพัฒนาฝกใหปฏิบัติจนเกิดเปน

ลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค เก่ียวกับลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) ของทุกระดับชั้น ตามคูมือกุลสตรีวัฒนา ในชั่วโมง Home room และกิจกรรม

To be the Leader stars แสดงความสามารถของตนเองเปนรายบุคคล อัดคลิปวีดีโอ ความยาวไมเกิน 3 นาที สงผลงานผานระบบ SDMA คัดเลือกเผยแพรลง

YouTube กิจกรรม Student of the month  การเขา Home Room เขาหองเรียน Online ตรงเวลาอยางสมํ่าเสมอ เปนผูรูกาลเทศะ แตงกายสุภาพ มีกิริยามารยาท

เหมาะสม กิจกรรม Smart  Leader ผูนําเราทําตาม ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เชน ผูนํายามเชา การพูดประกาศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การบรรเลงเปยโนขอพร

สําหรับอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) โดยครูที่ปรึกษา กิจกรรม QC บูรณาการกับกิจกรรมผู

บําเพ็ญประโยชนในการดูแลเตียง ตูของตนเองท่ีบานและบุคคลในครอบครัว ดําเนินการคัดเลือกเด็กดีศรีวัฒนาตามอุปนิสัย Wattana Characters เผยแพรผลงานผาน

WWA official ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาประกวดมารยาทการไหวกับหนวยงานภายนอก ไดรับโลเกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผูเรียนความภูมิใจใน

ทองถิ่นและความเปนไทย ผานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมตาง ๆ และมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายในการ

ทํางานเปนทีม อยูรวมกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ดวยการออกกําลังกายประกอบเพลงสั้น ๆ กอนเริ่มการเรียนการสอนทุก

เชา สงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกายท่ีบานทุกวันๆละ 45 นาที ดวยรูปแบบการออกกําลังกายท่ีชื่นชอบ และบูรณาการในการทดสอบสมรรถภาพทางการ เชน การทําลุก-

นั่ง การฝกกระโดดไกล  ความออนตัว ฯลฯ สงเสริมสุนทรียภาพดานนักรองประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ระดับประถมศึกษา และ Wattana Girl’s

Chorus ระดับมัธยมศึกษา รวมรองเพลง ในกิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันคริสตมาส  ทาง YouTube : Wattana Wittaya Academy และ Facebook : WWA_Official 

มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูปกครองผานระบบ Online ประชุมกลุมใหญ กลุมยอยในกิจกรรม Home Room สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน

และในระบบการรายงานผลเว็บไซตของโรงเรียน

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม

คาเปาหมาย

1. รอยละ 89.00 ของนักเรียนมีความเปนผูนํารวมมือรวมพลังเปนทีมระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 90.00 ของนักเรียนมีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมวางแผนดําเนินงาน จัดทําคูมือกุลสตรีวัฒนาระดับประถมศึกษา – กิจกรรม To be the Leader

stars การแสดงความสามารถของตนเองเปนรายบุคคล อัดคลิปวีดีโอ ความยาวไมเกิน 3 นาที สงผลงานผานระบบ SDMA และชมผลงานในคาบ Home room และคัด

เลือกเผยแพรลง YouTube ระดับมัธยมศึกษา – กิจกรรม Student of the month  มีเกณฑการรับรางวัล ไดแก การเขา Home Room เขาหองเรียน Online ตรง

เวลา อยางสมํ่าเสมอ ไมมีประวัติการคางงาน เปนผูรูกาลเทศะ แตงกายสุภาพ มีกิริยามารยาทเหมาะสม จะไดรับเกียรติบัตร กิจกรรม QC บูรณาการกับกิจกรรม  ผู

บําเพ็ญประโยชนในการดูแลเตียง ตูของตนเองท่ีบานและบุคคลในครอบครัว  การดําเนินการคัดเลือกเด็กดีศรีวัฒนาตามอุปนิสัย Wattana Characters  เผยแพรผลงาน

ผาน WWA_official

ผลการประเมิน

1. รอยละ 94.00 (ประถมศึกษา) 93.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีความเปนผูนํารวมมือรวมพลังเปนทีมระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 92.50 (ประถมศึกษา) 92.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเปนกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาระดับดี

เลิศขึ้นไป

 

โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย   รอยละ 87.00 (ประถมศึกษา) 89.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป
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กระบวนการดําเนินงาน  พัฒนาสมรรถนะหลักของนักเรียน 10 สมรรถนะ ผานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ กิจกรรมวัฒนาฉลาดรู เสริม

ประสบการณการเรียนรู กิจกรรมวัฒนาดีมีสุข ในรูปแบบ SDQs เปาหมายการพัฒนาโลกอยางยั่งยืน กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะตามระดับชั้น กิจกรรม

ชีวิตดี การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจ รูปแบบ Online กิจกรรมโครงงานบูรณาการ STEM ในการพัฒนานักเรียน บูรณาการอยางเหมาะสมใหมีศักยภาพและความ

สามารถ  การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมดวยบอรดสมองกล

Micro:bit การดําเนินการ Depa young Maker Space สงเสริมกระบวนการทํางานเปนทีม และ การดําเนินการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวย Blended Learning

รายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และมี Quiz  เพื่อประเมินผลการเรียนรูและปรับพัฒนาอยางตอเน่ือง

ผลการประเมิน รอยละ 88.50 (ประถมศึกษา) 90.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู นวัตกรรมดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

 

งานวัดผลและประเมินผล 

คาเปาหมาย 

1. รอยละ 92.00 (ประถมศึกษา) 94.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ และการอาน(R1) การเขียน(R2) และการคิดคํานวณ(R3)

        ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน อยูในระดับ ดีขึ้นไป

2. รอยละ 88.00 (ประถมศึกษา) 85.00 (มัธยมศึกษา) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระอยูในระดับ คะแนนเกรด 3 - 4  

3. รอยละ 99.00 (ประถมศึกษา) 85.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  การจัดสอบ I-STUDY รูปแบบออนไลน  จัดสอบ TEDET รูปแบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom และ Dugga การสอบ O-NET รูปแบบ

On-site การสรางแบบทดสอบรูปแบบออนไลน เพื่อใชในการวัดและประเมินผล ใชงานโปรแกรม Dugga  ดําเนินการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด โดยมีแบบบันทึกสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ทดสอบการอาน คิด วิเคราะหและเขียน โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด โดยมีแบบบันทึกการทดสอบการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ประเมิน Reading Writing and Communication skills โดยครูกลุมสาระภาษาตางประเทศ

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  ประเมินทักษะ 3R โดยครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (R1, R2) และ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (R3) ตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไมสามารถดําเนินการจัดสอบความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (CEFR) 

ผลการประเมิน

1. รอยละ 94.19 (ประถม) 96.92 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมัธยมศึกษามีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน การสื่อสารทั้งภาษา

ไทย ภาษาอังกฤษ และการอาน(R1) การเขียน(R2) และการคิดคํานวณ(R3) ตามเกณฑของแตละระดับชั้น อยูในระดับ ดีขึ้นไป

2. รอยละ 96.75 (ประถมศึกษา) 86.99 (มัธยมศึกษา) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระอยูในระดับคะแนนเกรด 3 - 4  

3. รอยละ 99.95 (ประถมศึกษา) 91.48 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ ผูเรียนอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 89.00 (ประถมศึกษา) 96.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียนและการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษไดเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีขึ้นไป 

2. รอยละ 86.00 (ประถมศึกษา) 98.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณและการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม

ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 

3. รอยละ 95.00 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนไดรับความไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป
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4. รอยละ 97.00 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน

ดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ในระดับดีเลิศขึ้นไป

5. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ไดรับความรู และทักษะงานอาชีพและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยู

ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

6. รอยละ 95.00 (ประถมศึกษา) 98.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละวัยอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

7. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความรอบรูดานตาง ๆ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยูในระดับดีขึ้นไป

8. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น อยูในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

9. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความภาคภูมิใจและกลาแสดงออกเกี่ยวกับความเปนไทยในงานศิลปะ

อยางเหมาะสม ในระดับยอดเยี่ยม

10. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและสุนทรียภาพในความงามรอบตัวอยางเหมาะสมอยูในระดับดีข้ึนไป

กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับประถมศึกษา – กิจกรรมคัดลายมือ แตงคําประพันธและเขียนเรียงความ การตอบปญหา  การวาดภาพระบายสี ระบบ Online นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมผาน

เกณฑ ไดรับเกียรติบัตร  กิจกรรมสนุกคิดแกปญหาผาน Game Based Learning  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 4 ฐาน ไดแก นิทรรศการ นักวิทยาศาสตร ทองฟา    

และอวกาศ  Coding เกมถอดรหัส นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามจะไดรับเกียรติบัตรทาง E-mail    จัดกิจกรรมตอบปญหาความรอบรู สังคมศึกษาและวิถี

พอเพียงในรูปแบบออนไลน ออกกําลังกายที่บานทุกวัน ๆ ละ 45 นาที  จัดทําคลิปวีดีโอการประกอบอาหารจานเดียว กิจกรรม Impromptu Speech หัวขอ My

Father  My Role Model  อัดคลิปวีดีโอแขงขันทาง Online  กิจกรรมตอบคําถามภาษาจีนเก่ียวกับเทศกาลตรุษจีนผานระบบออนไลน

ระดับมัธยมศึกษา - จัดสอบแขงขันตอบคําถามจากการอานหนังสือนอกเวลา  กิจกรรม NUMBER CRUNCHING โดยใช Website Gamilah นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม  กิจกรรมเสวนาออนไลน” มอบเกียรติบัตรเขารวมฟงเสวนาและทําแบบประเมินตาม E-mail ที่ไดลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรม นักเรียนตัวแทนภาคีสังคมเขากิจกรรมคาย “Green Gang Hackathon Camp” ทํากิจกรรมอบรมประกวดหนังสั้น ปลูกปาชายเลน สัมมนา เรื่องการรักษโลก

(ปาน้ํา ฝุนควัน รีไซเคิล ฯลฯ)  กิจกรรม“New normal  art work” จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน เลาความประทับใจ  กิจกรรมการศึกษา E-book และรวมตอบ

คําถามผาน Google Form การประชาสัมพันธงานแนะแนวสาขาวิชาตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดในรูปแบบออนไลน

 

ผลการประเมิน

1. รอยละ 90.05 (ประถมศึกษา) 83.62 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียน มีความสามารถในการอาน  การเขียน  และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 

2. รอยละ 93.00 (ประถมศึกษา) 98.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณและการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม

ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 

3. รอยละ 95.68 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนไดรับความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมในระดับดีเลิศขึ้นไป

4. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรมในระดับดีเลิศขึ้นไป
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5. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ไดรับความรู และทักษะงานอาชีพและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยู

ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

6. รอยละ 95.68 (ประถมศึกษา) 98.00 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณและสังคม และแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละวัยอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

7. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความรอบรูดานตาง ๆ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยูในระดับดีขึ้นไป

8. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น อยูในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป

9. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความภาคภูมิใจและกลาแสดงออกเกี่ยวกับความเปนไทยในงานศิลปะอยางเหมาะสม ในระดับ

ยอดเยี่ยม

10. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและสุนทรียภาพในความงามรอบตัวอยางเหมาะสมอยูในระดับดีข้ึนไป

 

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของนักเรียนพัฒนาศักยภาพผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีนํ้าใจตอหมูคณะรูจักสิทธิของผูอื่นอยูในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป 

2. รอยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 100 ของนักเรียนแสดงความคิดเห็นในการรวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนอยูในระดับดีเลิศข้ึนไป 

กระบวนการดําเนินงาน  -ปรับรูปแบบการแตงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในรูปแบบ Online โปรแกรม Zoom เน่ืองมาจากสถานการณการระบาดของโรคโค

วิด-19  ลงรับสมัครเลือกตั้งจํานวน 5 คน โดยคัดเลือกตัวแทนของแตละหองเรียนตามมติของหองเรียน นักเรียนผูสมัครแถลงนโยบายใหกับนักเรียนระดับตาง ๆ ในรูป

แบบ Zoom เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจเลือกประธานสภานักเรียนประจําปกาศึกษา 2564 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อดําเนินงานตามนโยบายตามที่กําหนด

และรูปแบบการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2564 ผานระบบ Zoom ประสานงานกับประธานสภาและคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิมเพื่อดําเนินงานตามนโยบายตาม

ท่ีกําหนดและรูปแบบการจัดกิจกรรม

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของนักเรียนพัฒนาศักยภาพผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีนํ้าใจตอหมูคณะรูจักสิทธิของผูอื่นอยูในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป 

2. รอยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 100 ของนักเรียนแสดงความคิดเห็นในการรวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนอยูในระดับดีเลิศข้ึนไป 

 

งานเสริมสรางระเบียบวินัยและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมดานความเปนกุลสตรีในระดับดีขึ้นไป?

2. รอยละ 95.00 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนไดอยางถูกตองในระดับดีขึ้นไป
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3. รอยละ 90.00 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการเสริมสรางใหมีจิตใจที่เขมแข็งรูจักเขาใจตนเองและปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุขในระดับดีขึ้นไป 

4. รอยละ 92.00 ของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ครูที่ปรึกษาช้ีแจงเรื่องกฎระเบียบ และขอตกลงตาง ๆ ในการเรียน Online การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบ Online  คัดเลือกเด็กดี

ศรีวัฒนาโดยคุณครูที่ปรึกษายกยองชมเชยนักเรียนท่ีทําความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางแกเพื่อน และนักเรียนที่นําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน การบันทึก  

พฤติกรรม หากพบนักเรียนทําผิดระเบียบขอเปนการตักเตือนกอนบันทึกพฤติกรรม  นักเรียนตองปรับพฤติกรรม  ในการเรียนออนไลน ประกาศชื่นชมยินดี กับนักเรียนที่

ไดรับเกียรติบัตรคะแนนพฤติกรรมเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ไดรับเลือกเปนกุลสตรีวัฒนา ทาง Line ระดับประถม

ผลการประเมิน

1. รอยละ 94.84 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมดานความเปนกุลสตรีในระดับดีขึ้นไป

2. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนไดอยางถูกตองในระดับดีขึ้นไป

3. รอยละ 99.56 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการเสริมสรางใหมีจิตใจที่เขมแข็งรูจักเขาใจตนเองและปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุขในระดับดีขึ้นไป 

4. รอยละ 92.00 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

 

โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน

คาเปาหมาย

1. รอยละ 85.00 ของนักเรียนไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรม

2. รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

กระบวนการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ผานการรองเพลงนมัสการ การสอนรายวิชาคริสตจริยธรรม ขอพระธรรมหนุนใจ คําอธิบาย กําลังใจ การ

อธิษฐาน การ Home Rooms บูรณาการเนน Wattana Characters   

ผลการประเมิน

1. รอยละ 85.80 ของนักเรียนไดรับพระกิตติคุณผานกิจกรรม

2. รอยละ 85.05 ของนักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

 

กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

คาเปาหมาย  รอยละ 89.00 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา?(Wattana Characters) อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรม Home Room ครูท่ีปรึกษาอบรมและพัฒนาฝกใหปฏิบัติจนเกิดเปนลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เกี่ยวกับลักษณะนิสัยกุลสตรี

วัฒนา (Wattana Characters) ของทุกระดับชั้น ตามหัวขอนําไปจัดทํา Power point  มีการปรับการใชสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่แตระดับรับผิดชอบโดยบันทึก

การ Home Room ในระบบ SDMA และการบันทึกวีดีโอ ในการ Home Room ทุกระดับชั้นเรียน  ดําเนินโครงการ “เทอยางไทย โดยไฟ-ฟา ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประจํา

ป 2564 คุณครูที่ปรึกษาเปดใหนักเรียนไดฝกในคาบ Home Room ทุกหองเรียน บูรณาการ Wattana  Characters  ในชั่วโมงเรียน กิจกรรม Smart  Lady Of The

Month กิจกรรมกิริยามารยาทไดจัดการประกวดมารยาท  ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับโลเกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พรอมทุนการศึกษา 14,000

บาท และโรงเรียน 8,000 บาท มีการสงเสริมกิจกรรม Smart Leader ผูนําเราทําตาม ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เชน ผูนํายามเชา การพูดประกาศภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ การบรรเลงเปยโนขอพรสําหรับอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) โดยครูที่ปรึกษา

ผลการประเมิน รอยละ 96.23 (ประถมศึกษา) 94.23 (มัธยมศึกษา) ของนักเรียนมีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา?(Wattana Characters)  อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืออาชีพระดับดีเลิศข้ึนไป 

3. รอยละ 100 ของนักเรียน ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับดีเลิศขึ้นไป 

4. รอยละ 100 ของนักเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่นระดับดีเลิศขึ้นไป 

5. รอยละ 100 ของนักเรียนมีสวนในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดเปนรายบุคคล

ระดับดีเลิศขึ้นไป 

กระบวนการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมแนะแนว ไดแก งานบริหารงานแนะแนว  งานบริการแนะแนว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ online กิจกรรมรุน

พ่ีแนะนํารุนนอง เชิญวิทยากรพิเศษ มาพูดคุยสนทนา  เรื่อง Management  Culture และ Startup กิจกรรมใหกับนักเรียนหองเรียน สสวท. ทํากิจกรรมคายสงเสริม

สมรรถนะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมการติว GAT ENG ใหกับนักเรียน  “เทคนิคพิชิต GAT"  มีการนําระบบของบริษัท Learn Education มา

จัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  1-3 คือ ID Plan Learn O Life เพื่อใหนักเรียนไดคนพบตนเอง  จัดกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 

กิจกรรมชมรม  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอระดับดีเลิศขึ้นไป

2. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืออาชีพระดับดีเลิศข้ึนไป 

3. รอยละ 100 ของนักเรียน ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับดีเลิศขึ้นไป 

4. รอยละ 100 ของนักเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่นระดับดีเลิศขึ้นไป 

5. รอยละ 100 ของนักเรียนมีสวนในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดเปนรายบุคคล

ระดับดีเลิศขึ้นไป 

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียน ไดแก โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน  โครงการสงเสริมความเปนผูนําและกุลสตรีตามลักษณะนิสัย

กุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม  โครงการสงเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรูของนักเรียนสูนวัตกรรมยุคดิทัล โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน  งาน

วัดผลและประเมินผล กิจกรรมรักการอาน  กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม Number Crunching  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตยและสภานักเรียน งานเสริมสรางระเบียบวินัยและดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสนุกคิดแกปญหาผาน Game Based Learning 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                           

          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) โดยสํารวจความตองการของผูปกครองในการเลือกรูปแบบการเรียนใหเด็กเรียนตามความสมัครใจ กําหนดใหระดับประถมศึกษา สอนรูปแบบ On-site,

Online และระดับมัธยมศึกษา สอนรูปแบบ On-site, Online และ On-demand รับหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ แบบ Drive Thru และแบบพัสดุไปรษณีย  ฝาย

บริหารไดดําเนินการประสานงานใหคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 3 เข็ม ทุกคนและการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลาการ รูปแบบผสมสาน On-site และ Work from Home รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) งดการรับประทานอาหารรวมกันเปนหมูคณะ งดการเดิน

ทางไปยังสถานที่มีความเสี่ยง ทําบันทึกการเดินทาง (Timeline)  ติดตามขาวสารจากทาง ราชการ Website และ Facebook ของโรงเรียนและกลุม Line อยางใกลชิด

มีการประชุมกรรมการบริหารภายใน และประชุมครูประจําเดือน รูปแบบ Online ดวย Zoom 

          โรงเรียนดําเนินการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน จากครู ผูปกครอง

ชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือวางแผนกําหนดเปาหมายใน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  จัดระบบบริหารจัดการโครงสรางและระบบงานอยางมีคุณภาพแบบมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา จัดทํา

Page 73 of 89



แผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน นําวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCAA มาประยุกตใช ผูบริหารมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนแบบกาวกระโดด

เก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การปรับแผนการเรียนรูใหหลากหลาย การพัฒนาครูและบุคลากร การฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ Reskills ทัศนคติ

เชิงบวก การสื่อสารเชิงบวก  บุคลิกภาพตามวิถีวัฒนา เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู และเทคนิคการดูแลนักเรียนประจํา พัฒนาการบริหารจัดการ สื่อสารสรางภาพลักษณ

ระบบสารสนเทศ  จัดสถานที่เอ้ือตอการเรียนรู เครือขายทางการศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

สถานศึกษา เพื่อปรับพัฒนาหลักสูตรของปการศึกษา 2564 ครู 8 กลุมสาระจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และหนวยการเรียนรูบูรณาการ การวัดและประเมินผล

โครงสรางรายวิชา ปการศึกษา 2564 ผูเช่ียวชาญตรวจองคประกอบของหลักสูตร จัดทํารูปเลม นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นําหลักสูตรไปใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเผยแพร กํากับติดตามและประเมินการใชหลักสูตรจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน และวัดประเมินการใช

หลักสูตร โดย ครู นักเรียน ผูบริหาร มีการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน (Bible Base Christian  Education)  เพื่อพัฒนาการสอนคริ

สตจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning  ไดแก การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน การเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูที่เนนทักษะ

กระบวนการคิด  การเรียนรูการบริการ การเรียนรูจากการสืบคน และการเรียนรูดวยการคนพบ  เปนตน  เปนการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตาม

หลักคริสตจริยธรรม ผูบริหารสนับสนุนครูศึกษาตอระดับปริญญาโท และจัดสรรทุนการศึกษา มีการพัฒนาครูสําหรับครูใหม ผานระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  สนับสนุน

มอบทุนการศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมใหกับนักเรียน ตามเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย ทุนการศึกษา 50 % และ100 % มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่สรางชื่อเสียงสู

โรงเรียน ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 คะแนน 100 เต็ม  รางวัลเด็กดีศรีวัฒนา รางวัลครูดีศรีวัฒนา รางวัลบริกรดีศรี

วัฒนา ประจําปการศึกษา 2564 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครูรอยละ 100 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ถึงปริญญาเอก แตละหองเรียนมีครูที่ปรึกษาครบทุกหองเรียน  มีการสงเสริมศักยภาพครูทุกคนไดรับการพัฒนามากกวา 40 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site

มีประสบการณในการสอนและไดรับการสงเสริมใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนผานการอบรมตาง ๆ อยางตอเน่ืองทุกป ดําเนินการอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ ไดแก กลยุทธการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิงรุกแบบผสมผสานและออนไลน  ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะ

สมอง EF ดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก เขารวมโครงการพัฒนาผูสอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชุมรูปแบบความรวมมือทางวิชาการคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะของผูเรียน  อบรม

การสรางขอสอบดวยโปรแกรม Dugga ฯลฯ สงเสริมจัดการเรียนรูรูปแบบ Online ใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการสืบคนขอมูลดวยตนเอง และการทํางานแบงกลุม

Breakout room สนับสนุนใหหองสมุด  ใชงานระบบ Hibrary เปนการใชบริการอานและยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ครูสรางสื่อที่ผลิตใหม มีการนิเทศ กํากับ

ติดตาม ตรวจสอบเปนรายเดือน ใหคณะกรรมการสื่อ เพื่อประเมินและพัฒนาคุณภาพสื่อที่ผลิต มีการเสริมขวัญกําลังครูที่สงสื่อ และประชาสัมพันธลงออนไลน นําสื่อ

รวบรวมไวในคลังส่ือ  จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล  มีระบบการบริหารงานอยางมีสวนรวมแบบ PLC  โดยมีการประชุมระดับทีม

บริหารแผนกทุก 2 สัปดาห และผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารดวยการสะทอนผลเรื่องตาง ๆ กับครูผูสอน และครูผูสอนนําเสนอตอทีมบริหารแผนกตอไป  มีการ

พัฒนาระบบ SDMA ไดแก ระบบบันทึกความปลอดภัยหอพักนักเรียน ระบบงานบริหารบุคคลกร  ระบบพฤติกรรมนักเรียน ระบบบันทึกเขาออกนักเรียน ผูปกครอง

ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบทะเบียน ระบบไทยเซฟไทย ระบบบทเรียนออนไลนครู ระบบตรวจสอบผลตรวจ COVID-19  ประกันอุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องตน จัด

ทําปายนิเทศใหความรูแกผูเรียนในบริเวณหนาหองพยาบาล  ติดตามสถิติการเขาหองพยาบาลของผูเรียนที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สํารวจและดูแลความปลอดภัยของอาคาร

สถานท่ี สนามเด็กเลนและเคร่ืองเลน  ครูใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการปองกันอุบัติภัยตาง ๆ ในโรงเรียน วางแผนปฏิบัติงาน  กําหนดผูรับผิดชอบ หลักการ

ในการดําเนินการจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประชาสัมพันธ รณณรงคสรางความตระหนักในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนไดดําเนินการติดตามการดําเนิน

งานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมระบบออนไลน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน มีการบริหาร

จัดการเพ่ือใหเปน  องคกรแหงการเรียนรู มีการดูแลครูใหมท่ีเขาสูระบบโรงเรียน ดวยการพัฒนาครูผานระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนการสรางความสัมพันธของครูใหม

กับครูเกา และเรียนรูวัฒนธรรมขององคกร สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนผูแทนผูปกครองในคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน  ผูปกครองมีความมั่นใจในระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (PLC)  มีการจัดทํา Objective and Key Results (OKRs) ฝาย

การจัดการ ปการศึกษา 2564 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจํานวนนักเรียนที่มีแนวโนมลดลง  มีการประชุมวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางแกไข และวางมาตรการในการ

ชวยเหลือในทุกฝาย เพื่อ ลดความเสี่ยง โดยแตละฝายกําหนด OKRs ในการลดอัตราการลาออกของนักเรียนและการเพิ่มจํานวนของ นักเรียนใหม ตลอดจนการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบรับสมัครเด็ก การสัมภาษณ ดูพัฒนาการ และลงทะเบียน โดยใชระบบออนไลน ในชวงสถานการณของการแพรระบาด COVID-19  ประชุมผูปกครองผาน

ระบบออนไลนในการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ในการประชุมใหญของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีการจัดสง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ

เชน Facebook, Website, Line,  YouTube, WWA TV และ WWA Official

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล

คาเปาหมาย  รอยละ 89.00 ของครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ครูผูสอนดําเนินการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานาตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ ไดแก กลยุทธการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิง

รุกแบบผสมผสานและออนไลน  ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะสมอง EF ดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก เขารวมโครงการพัฒนาผูสอนในการสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชุมรูปแบบความรวมมือทางวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การอบรม
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เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะของผูเรียน  อบรมการสรางขอสอบดวยโปรแกรม Dugga ฯลฯ  ดําเนินการดวยระบบ PLC การสรางชุมชนทาง

วิชาชีพครูดวยรูปแบบการกํากับติดตามชวยเหลือท้ังการนิเทศเปนทางการและไมเปนทางการ และระบบ Coaching พี่เลี้ยงชวยนองเลี้ยงทั้งการเรียนการสอน การใช

เทคโนโลยี ความรักผูกพันกับองคกร  ครูใชสื่อการเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรูรูปแบบ Online ที่หลากหลาย แยกตามกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ใน

การสืบคนขอมูลดวยตนเอง และรวมกันนําเสนอผลงานทั้งการทํางานแบงกลุม Breakout Room ครูมีการจัดทําวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกวดและนําเสนอ

อัดคลิปผานหนาจอในระบบ Zoom ดวยตนเอง และประกวดสื่อใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินและตัดสินผลการประกวด  เผยแพรผลงานครูลงในเว็บไซตโรงเรียน

ผลการประเมิน  รอยละ 93.50 (ประถมศึกษา) 95.00 (มัธยมศึกษา) ของครูผูสอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู  ยุคดิจิทัลระดับดีเลิศขึ้นไป

 

งานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แบบประเมินการใชหลักสูตรรายหนวยและรายปโดยครูและผูปกครอง  (CIPP MODEL) 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 98.00 (ประถมศึกษา) 83.00 (มัธยมศึกษา) ของครูมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ตอบสนองความตองการของผู

ปกครอง นักเรียนและชุมชน

2. รอยละ 100 (ประถมศึกษา) 95.00 (มัธยมศึกษา) ของการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรอยางตอเนื่อง ชัดเจนและ

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

กระบวนการดําเนินงาน  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาเพื่อปรับพัฒนาหลักสูตรของปการศึกษา 2564 แบบออนไลน โปรแกรม

Zoom  ครู 8 กลุมสาระจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และหนวยการเรียนรูบูรณาการ การวัดและประเมินผล โครงสรางรายวิชา ป 2564 ผูเชี่ยวชาญตรวจองค

ประกอบของหลักสูตร จัดทํารูปเลม นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  นําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเผยแพร กํากับติดตาม

และประเมินการใชหลักสูตร จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน และใชเครื่องในการวัดประเมินการใชหลักสูตร โดย ครู นักเรียน ผูบริหาร

ผลการประเมิน

1. รอยละ 98.42 (ประถมศึกษา) 84.99 (มัธยมศึกษา) ของครูมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความตองการของผู

ปกครอง นักเรียนและชุมชน

2. รอยละ 99.10 (ประถมศึกษา) 95.01 (มัธยมศึกษา) ของการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรอยางตอเนื่อง ชัดเจนและ

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

 

งานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

คาเปาหมาย รอยละ 93.00 ของสื่อที่ผานกระบวนการพัฒนามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ครูสรางสื่อที่ผลิตใหม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบเปนรายเดือน ใหคณะกรรมการสื่อ เพื่อประเมินและพัฒนาคุณภาพสื่อที่ผลิต มี

การเสริมขวัญกําลังครูที่สงสื่อ และประชาสัมพันธลงออนไลน นําสื่อรวบรวมไวในคลังสื่อ

ผลการประเมิน รอยละ 93.20 ของสื่อที่ผานกระบวนการพัฒนามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมขึ้นไป

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสูสากล โดยใชพระคัมภีรเปนฐาน (Bible Based Christian Education)

คาเปาหมาย  

1. หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูกลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

2. รอยละ 92.00 ของนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามหลักคริสตจริยธรรม

3. รอยละ 91.00 ของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคริสตจริยธรรม

กระบวนการดําเนินงาน  จัดทําโครงสรางหลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ตอบสนองวิสัยทัศน จุดเดน จุดเนนของโรงเรียน หลักสูตรผานการเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีการจัดทําแผนการสอนดวยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย บันทึกหลังแผน  มีการติดตามการใชหลักสูตรและสรุปผลทุกภาคเรียน มี

การทบทวนการใชหลักสูตร มีการประเมินผลการใชและนําผลไปพัฒนาหลักสูตรตอไป

ผลการประเมิน
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1. หลักสูตรคริสตจริยธรรมสูกลโดยใชพระคัมภีรเปนฐาน มีคุณภาพระดับ 5

2. รอยละ 92.27 ของนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามหลักคริสตจริยธรรม

3. รอยละ 91.24 ของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคริสตจริยธรรม

 

โครงการเพาะตนกลา

คาเปาหมาย  

1. มีมาตรการในการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณอยูในระดับ 4

2. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนลาออกระหวางปเปนรายบุคคลอยูในระดับ 4

กระบวนการดําเนินงาน  ดานการบริหารจัดการ  วางแผนพัฒนาโรงเรียนแบบกาวกระโดด ดําเนินกลยุทธแผนการตลาด  ดานการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 

ดานครู พัฒนาบุคลากร นิเทศ กํากับติดตามคุณภาพการจัดการสอน การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) อบรมและพัฒนาครูระบบพี่เลี้ยง  พัฒนาครูใน

หลักสูตรตาง ๆ ท้ังรูปแบบ On-site และ Online ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดระบบการดูแลชวยเหลือ ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนใหม ผาน Website

โรงเรียน WWA_Official จําหนายใบสมัคร สมัครและสอบคัดเลือก ผาน Online โปรแกรม Zoom

ผลการประเมิน

1. มีมาตรการในการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณอยูในระดับ 5

2. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนลาออกระหวางปเปนรายบุคคลอยูในระดับ 5

 

งานพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย  รอยละ 100 ของครูสายการสอน ไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวา 40 ช่ัวโมง/ป โดยมีการพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการพัฒนาในวิชาชีพและ

วิชาท่ีสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง

กระบวนการดําเนินงาน  ครูสายการสอนและครูสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงรูปแบบการอบรมทั้ง

แบบ On-site และ Online

ผลการประเมิน รอยละ 100 ของครูสายการสอน ไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวา 40 ชั่วโมง/ป โดยมีการพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการพัฒนาในวิชาชีพ

และวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง

 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย  รอยละ 100 ของครูและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภาระงาน และมีมาตรฐาน

กระบวนการดําเนินงาน  คณะกรรมการรวมกันปรับเครื่องมือและวิธีการประเมินใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน โดยใหคุณครูสามารถประเมินผานระบบ SDMA

ช้ีแจงเคร่ืองมือท่ีใชประเมิน วิธีการประเมิน รวมทั้งลําดับขั้นตอนในการประเมินตาง ๆ ใหครูและบุคลากรรับทราบ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปการศึกษา 2564 เพื่อนําเสนอในการพิจารณาความดีความชอบตอคณะกรรมการบริหารภายใน และคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนพิจารณา

ผลการประเมิน รอยละ 100 ของครูและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภาระงาน และมีมาตรฐาน

 

โครงการพัฒนาระบบ SDMA ( Student Digital Management Application ) 

คาเปาหมาย

1. จํานวน 8 ระบบ ของระบบ SDMA ท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการศึกษาได

2. รอยละ 80.00 ของนักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการดําเนินงาน พัฒนาระบบ SDMA ไดแก ระบบบันทึกความปลอดภัยหอพักนักเรียน ระบบงานบริหารบุคคลกร  ระบบพฤติกรรมนักเรียน ระบบบันทึกเขา

ออกนักเรียน ผูปกครอง ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบทะเบียน ระบบไทยเซฟไทย ระบบบทเรียนออนไลนครู ระบบตรวจสอบผลตรวจ COVID-19
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ผลการประเมิน

1. จํานวน 14 ระบบ ของระบบ SDMA ท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการศึกษาได

2. รอยละ 92.02 ของนักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชระบบ SDMA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

งานอนามัย 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 86 ของผูรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีความพึงพอใจในการใหบริการ

2. รอยละ 86 ของผูเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสงเสริมสุขภาพผูเรียน

3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงของเด็ก นอยกวารอยละ 10

กระบวนการดําเนินงาน ประกันอุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดทําคลิปวีดีโอเผยแพร “วิธีการลางมือ 7 ขั้นตอน” การบริหารรางกายจากการใชสายตาในการเพง

หนาคอมฯเปนตน ซึ่งครูประจําช้ันจะนําไปเปดใหกับเด็กดูในคาบเรียน  จัดทําปายนิเทศใหความรูแกผูเรียนในบริเวณหนาหองพยาบาล  ติดตามสถิติการเขาหองพยาบาล

ของผูเรียนท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ  สํารวจและดูแลความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ สนามเด็กเลนและเครื่องเลน ครูใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปองกัน

อุบัติภัยตาง ๆ ในโรงเรียน

ผลการประเมิน

1. รอยละ 86.50 ของผูรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีความพึงพอใจในการใหบริการ

2. รอยละ 87.00 ของเด็กและบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสงเสริมสุขภาพผูเรียน

3. รอยละ 00.10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงของเด็ก

 

โครงการอาคารตนแบบดานความปลอดภัยและอนุรักษพลังงาน

คาเปาหมาย

1. จํานวน 3 อาคารตนแบบดานการปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละ 85.00 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 85.00 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพระดับดีเลิศขึ้นไป

       

กระบวนการดําเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน  กําหนดผูรับผิดชอบ หลักการในการดําเนินการจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประชาสัมพันธ รณณรงคสราง

ความตระหนัก

ผลการประเมิน

1. จํานวน 3 อาคารตนแบบดานการปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละ 87.20 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 86.50 ของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพระดับดีเลิศขึ้นไป

       

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)
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โครงการ/กิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ  ไดแก โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูครูยุคดิจิทัล โครงการอาคารตนแบบดานความ

ปลอดภัยและอนุรักษพลังงาน โครงการเพาะตนกลา โครงการพัฒนาระบบ SDMA (Student Digital Management Application) งานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนา

วิทยาลัย งานพัฒนาส่ือการเรียนการ งานพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานอนามัย 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 115

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 114 99.13 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 115

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 115

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 112

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 115

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 112

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 100.00 114 99.13 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 115

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 113

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 115

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 115 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 115

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 115

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 111 96.52 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 106

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 106

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 115

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 115

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 115 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 115

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 115

สรุปผลการประเมิน 98.96 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                          

          ครูมีการวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียนโดยการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเปาหมาย มาตรฐานตัวชี้วัดและผลการเรียนรูของรายวิชา จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีแสดงถึงการมีพัฒนาการคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจนใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตอบสนองความแตก

ตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมทักษะการคิด ออกแบบใหมีการ บูรณาการกับ Wattana Characters วัฒนาสราง

โลกสีเขียว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การใชรูปแบบการสอนแบบ CCT-TS Model 6 ขั้นตอน โดยใชสัดสวน รอย

ละ 10 ของการเรียนการสอนท้ังหมด  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไดลงมือปฏิบัติ  ครูสรางสื่อเทคโนโลยีใหสอดคลองกับเนื้อหาและความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบเปนรายเดือน เพื่อประเมินและพัฒนาคุณภาพสื่อที่ผลิต มีการเสริมขวัญกําลังครูที่สงสื่อ และประชาสัมพันธนําสื่อรวบรวมไวใน

คลังสื่อใน One Drive อยางเปนระบบใช Application ท่ีทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการจัดสอบและเก็บคะแนนตามความเหมาะสม สรางแบบทดสอบ

และการจัดการสอบวิถีใหมแบบ Online ดวย Dugga-Digital Assessment Platform รูปแบบลักษณะของ  School Agreement ซึ่งเปนการประมวลความรู ตลอด

ภาคเรียน มีความเหมาะสมและเชื่อถือได  มีระบบสงงาน SDMA เปนระบบเดียวกันเปนที่ยอมรับของผูปกครอง รวมทั้งมีการประเมินการเรียน Online เพื่อนําผลการ

ประเมินสะทอนการเรียนและปรับพัฒนา  และใหมีการรายงานผลคะแนนใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบเพื่อการพัฒนาผูเรียนตอไป  มีระบบการนิเทศอยางตอเนื่อง

โดย ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางานวิชาการ และหัวหนากลุมสาระฯ สังเกตช้ันเรียนของคุณครูที่มาทําการสอน ทั้งแบบ On-site และ Online นําขอมูลผลการ

ประเมินการนิเทศสะทอนผลการนิเทศใหครูนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการใชกระบวนการ PLC ในการสรางแลกเปลี่ยนรวมกันในกลุมสาระการเรียน

รู ความเขมแข็งในการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง  ครูมีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อนํามาปรับใชกระบวนการจัดการเรียนรู โดยมีการบันทึก

ขอมูลการพัฒนาตนเองลงระบบ และการกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ  ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และบันทึก

แนวทางแกไขเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนอยางละเอียดชัดเจน บันทึกผานระบบ SDMA สงภาคเรียนละ 2 ครั้ง ทุก ๆ 10 สัปดาหของการสอน และผานการตรวจจาก

หัวหนากลุมสาระ  หัวหนางานวิชาการ และนําขอมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการซอมเสริมดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน ติดตาม

งาน/เน้ือหาผานระบบ SDMA Google Classroom ครูอธิบายซํ้า ใหนักเรียนสอนกลุมยอย/รายบุคคล    ผานโปรแกรม Zoom ใหนักเรียนทําชิ้นงานใหม ทําแบบ

ฝกหัด/ ใบงาน/แบบทดสอบ สืบคนขอมูลและนําเสนอ  โดยใชเวลาสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน การเรียนรูผาน Application นําเสนอผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม โดย

การบันทึกเปนคลิปสั้นๆคนละไมเกิน 10 นาทีเพื่อนําไปเผยแพรบทคัดยอของครูในเว็บไซตของโรงเรียน และเผยแพรสื่อนวัตกรรมการศึกษาของครูใน YouTube ของ

โรงเรียน ประกาศยกยอง มอบเกียรติบัตรใหกับผูชนะการประกวดวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา  ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ

Wattana Characters ใหกับครู บุคลากรทุกคน เสริมขวัญกําลังใจ มอบเกียรติบัตรใหคุณครูที่ไดรับการคัดเลือกคนดีศรีวัฒนา รางวัลครูผูสอนดีเดน คุรุสภา รางวัลคุรุ

สดุดี

 

ผลการดําเนินงาน จากการประเมิน พบวา

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 (ประถมศึกษา) 99.00 (มัธยมศึกษา) ของครูจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการActive Learning สงเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม และทักษะการคิดโดยใชรูปแบบ CCT-TS Model อยูในระดับดีข้ึนไป
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2. รอยละ 98.00 ของครูระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได

เรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3. รอยละ 97 ของครูระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูฝกทักษะใหนักเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ

ผลงาน อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป 

4. รอยละ 95.00 (ประถมศึกษา) 97.00 (มัธยมศึกษา) ของครูระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและ

ทักษะดานตาง ๆ อยูในระดับดีขึ้นไป

5. รอยละ 99 ของครูระดับมัธยมศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม อยูในระดับดีเลิศขึ้น

ไป 

6. รอยละ 97.00(ประถมศึกษา) 89.00(มัธยมศึกษา) ของครูระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดีขึ้นไป

7. รอยละ 83 ของชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง อยูในระดับดีขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ครูผูสอนทุกกลุมสาระจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ Active Learning สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม

และทักษะการคิดโดยใชรูปแบบ CCT-TS Model 6 ขั้นตอน โดยใชสัดสวน รอยละ10 ของการเรียนการสอนทั้งหมด ครูสรางสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และ

สงประกวดผลงานสื่อคนละ 1 ผลงาน และมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในรูปแบบ Online ใหแหลงเรียนรูจากการสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมสมรรถนะหลัก บูรณาการวัฒนาสรางโลกสีเขียว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสรางสุขภาพ ครูมีการบันทึกหลังแผน

และใหขอมูลสะทอนกลับ ระบบ SDMA โดยสงภาคเรียนละ 2 ครั้ง ทุก ๆ 10 สัปดาหของการสอน และผานการตรวจจาก หัวหนากลุมสาระ  หัวหนางานวิชาการ ใหผู

ปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Online

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) ของครูจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการActive Learning สงเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม และทักษะการคิดโดยใชรูปแบบ CCT-TS Modelอยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ

2. รอยละ 100 ของครูมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดย

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงอยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

3. รอยละ 99.69 ของครูระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูฝกทักษะใหนักเรียนไดแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป

4. รอยละ 100 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) ของครูระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและ

ทักษะดานตาง ๆ อยูในระดับดีขึ้นไปของครูระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ

อยูในระดับดีขึ้นไป

5. รอยละ 100 ของครูระดับมัธยมศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม อยูในระดับดีเลิศขึ้น

ไป 

6. รอยละ 98.16 (ประถมศึกษา) 96.46 (มัธยมศึกษา) ของครูระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดีขึ้นไป

7. รอยละ 83.50 ของชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง อยูในระดับดีขึ้น

ไป
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งานนิเทศการสอน 

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100ของครูผูสอนไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

2. รอยละ98.50 ของครูผูสอนมีผลการนิเทศ อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3. รอยละ 100 ของครูผูสอนนําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู

กระบวนการดําเนินงาน  นิเทศการสอนโดย ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางานวิชาการฯ และหัวหนากลุมสาระฯ สังเกตชั้นเรียนของคุณครูที่มาทําการสอนออนไลน

ท่ีโรงเรียน  นําขอมูลผลการประเมินการนิเทศสะทอนผลการนิเทศใหครูนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของครูผูสอนไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

2. รอยละ100 ของครูผูสอนมีผลการนิเทศ อยูในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3. รอยละ 100 ของครูผูสอนนําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู

 

งานการสอนซอมเสริม

คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของครูผูสอน มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และชวยเหลือโดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนอยาง

เปนรูปธรรมทั้งระบบ

2. รอยละ 80 ของครูผูสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษ อยูในระดับดีเลิศข้ึน

ไป 

3. รอยละ 75 ของนักเรียนที่ไดรับการซอมเสริมมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม อยูในระดับดีเลิศข้ึนไป 

กระบวนการดําเนินงาน ครูผูสอนมีการกํากับและติดตามนักเรียนที่ไมผานผลการเรียนรู หรือนักเรียนที่สามารถเรียนรูไดชา นักเรียนที่เขาเรียนไมสมํ่าเสมอ และไมรับ

ผิดชอบในการสงงานใหมารับการสอนซอมเสริมอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา มีการซอมเสริมดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน ติดตามงาน/เน้ือหาผานระบบ SDMA

Google Classroom ครูอธิบายซํ้า ใหนักเรียนสอนกลุมยอย/รายบุคคลผานโปรแกรม Zoom ใหนักเรียนทําชิ้นงานใหม ทําแบบฝกหัด/ ใบงาน/แบบทดสอบ สืบคน

ขอมูลและนําเสนอ  โดยใชเวลาสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน การเรียนรูผาน Application เชน Learn Anywhere การจัดคาบสอนเพิ่มเติมในคาบคนควาอิสระ การ

สอนเรียนพิเศษนอกเวลาระดับ ม.1 – ม.3 เวลา 15.30 – 17.00 น.   

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของครูผูสอน มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และชวยเหลือโดยใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาของผูเรียนอยาง

เปนรูปธรรมทั้งระบบ

2. รอยละ 93.96 ของครูผูสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษ อยูในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป 

3. รอยละ 88.05 ของนักเรียนที่ไดรับการซอมเสริมมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม อยูในระดับดีเลิศขึ้น

ไป 

 

งานวิจัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา
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คาเปาหมาย

1. รอยละ 100 ของครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง

2. รอยละ 100 ของครูมีการสรางสื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษาคนละ 1 ผลงาน

กระบวนการดําเนินงาน  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียนใหความรูกับคุณครูในการทําวิจัยและเครื่อง

มือประเมินคุณภาพงานวิจัย คุณครูผูสอนสงหัวขอการวิจัยและเคาโครงงานวิจัยในชั้นเรียน รวบรวมขอมูล ผลการวิจัย วิเคราะห ประมวลผลและเขียนรายงานการวิจัยใน

ช้ันเรียน คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียนตรวจผลงานวิจัยของคุณครู  ครูผูสอนดําเนินการสรางสื่อเทคโนโลยีใหสอดคลองกับเนื้อหาและความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

 คัดเลือกสื่อ เทคโนโลยี  นําเสนอผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม โดยการบันทึกเปนคลิปสั้น ๆ คนละไมเกิน 10 นาทีเพื่อนําไปเผยแพรบทคัดยอของครูในเว็บไซตของ

โรงเรียน และเผยแพรสื่อนวัตกรรมการศึกษาของครูใน YouTube ของโรงเรียน  ประกาศยกยอง มอบเกียรติบัตรใหกับผูชนะการประกวดวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี

นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลการประเมิน

1. รอยละ 100 ของครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง

2. รอยละ 100 ของครูมีการสรางสื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการศึกษาคนละ 1 ผลงาน

 

โครงการตนแบบมะขามหวาน

คาเปาหมาย รอยละ 94 ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

กระบวนการดําเนินงาน  ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ Wattana Characters ใหกับครู บุคลากรทุกคน เสริมขวัญกําลังใจ มอบเกียรติบัตร และสง

เสริมสนับสนุนใหคุณครูไดรับการคัดเลือกคนดีศรีวัฒนา รางวัลครูผูสอนดีเดน คุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี

ผลการประเมิน รอยละ 95.18 ครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป

 

แหลงขอมูล (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทํา)

          โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร งานซอมเสริม งานนิเทศ

การสอน โครงการตนแบบมะขามหวาน งานวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา งานจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงสรางรายวิชา บันทึกหลังแผน การจัดกิจกรรม

การเรียนรูในระบบ SDMA แบบประเมินการจัดการเรียนรูรายหนวย
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

Page 85 of 89



3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีศักยภาพในการเรียนรูผานระบบ Online 2. เด็กมีความสุขในการเรียนรูแบบโครงการ 3. เด็กไดรับประสบการณการเรียนรูที่ผานกระบวนการสอนที่หลากหลาย

สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา 4. เด็กมีทักษะในการปองกันตนเองไดเปนอยางดี เชน การลางมือ การใสแมส ระยะหาง การสัมผัส

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษาใชหลักสูตร ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีทักษะชีวิตดวย รูปแบบที่หลากหลาย 2. มีการบริหารจัดการเยี่ยมบานเด็ก

และการประเมินผลในรูปแบบ Online

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มแยมแจมใสในการจัดประสบการณเรียนรู มีการเสริมแรงอยางสมํ่าเสมอและมีความเปนกุลสตริวัฒนาดวยความรักและการให มีนํ้าใจ

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 2. ผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูง ผานกระบวนการแนะแนวอยางเปนระบบ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีระบบการนิเทศท่ีหลากหลาย เชน LS, Coaching and Mentoring เพื่อนชวยเพื่อน ระบบกลองวงจรปดการประชุมกลุมสาระ ประชุมแผนกทุกเดือน และการแลก

เปลี่ยนเรียนรู (PLC) ระหวางเพื่อนครู 2. มีการปรับปรุงและจัดสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่นเปนระเบียบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูจัดกระบวนการเรียนรู Active Learning รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom จัดทําสื่อที่หลากหลาย ใช Application ที่ทันสมัย และวัดประเมินผลในการดําเนินการ

สอบวิถีใหม Online ดวย Dugga-Digital Assessment Platform รูปแบบลักษณะของ School Agreement มีความเหมาะสมและเชื่อถือได

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. การเรียนการสอนรูปแบบ High Scope เนนกิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี ในสถานการณ COVID-19 ขาดความชัดเจน 2. พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ที่ผูปกครอง

ประเมิน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ความชัดเจนในการเชื่อมตอระหวางระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนควรไดรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหสูงมากขึ้น 2. ผูเรียนทุกคนควรไดรับการพัฒนาใหเปนนวัตกร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การสรางความตระหนัก Wattana Characters ใหครู เพื่อเนนเรื่องการตระหนักรูคุณคาของตนเองและผูอื่น และการใชคําพูดสื่อสารในเชิงบวก 2. การปรับพัฒนา

หลักสูตรและแผนการเรียนใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

-

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับฐมวัย
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1. ดานการพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยการปรับการเรียนแบบ High Scope เนนกิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรีใหชัดเจนมากขึ้น  กรณีที่

สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามรูปแบบปกติ

2. วางแผนและกําหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรูเพื่อสรางรอยเชื่อมตอในการเลื่อนชั้นเรียนในแตละระดับชั้นในระดับปฐมวัย และวางแนวทางในการสรางรอยเชื่อมตอ

ของระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 กับระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 การเตรียมการเชื่อมตอในระดับประถมศึกษาปที่ 1 โดยนําผังคําศัพท รายวิชาคณิตศาสตร ใชรูปแบบการสอน

ของ ORIGO ที่มุงเนนแบบภาษาอังกฤษ และดําเนินการสอน Coding และ Cubetto ระดับปฐมวัยปที่ 3  ปการศึกษา 2565  ใหเด็กมีพื้นฐานความรูวิทยาการคํานวณ

ในการรูทิศทาง โดยครูผูสอนเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา จะมาชวยและเปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการชวงแรก เปนรอยเชื่อมตอทางการศึกษา มิติการจัดการเรียนรู  

3. ดานพัฒนาการท้ัง 4 ดาน (ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม) ไดดําเนินการตามกระบวนการ แตขณะนี้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ทําใหเด็กบางคนอยูกับคุณตา คุณยาย สามารถทําไดเพียงการนั่งเรียนในระบบออนไลน ทําใหอาจเกิดปญหาเรื่องพัฒนาการดานรางกาย ในสวนกลามเนื้อ

 

ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

1. ควรทําความเขาใจกับครูตางชาติในการแกปญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีผูปกระสานงานโดยตรงตลอดเวลากับผูเรียนและผูปกครองในการติดตอ

2.จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีชัดเจน

3. ควรสงเสริมในการทํางานรวมกันของครูและผูมีสวนเกี่ยวของใหมีการสื่อสารเชิงบวกและเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกันตามแบบ Wattana Characters

4. พัฒนาหลักสูตรและปรับแผนการเรียนระดับมัธยมตอนปลายใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

6. ความตองการชวยเหลือ

ระดับปฐมวัย

  -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสุภลักษณ ไชยสถาน   ผูอํานวยการ

นางสาวพรภนา นาคบางลอ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประการใชมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย)



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย  

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้าย

ประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 

          ประกาศ ณ วันที่  3 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
                   

                                                                      พันต ารวจตรี 

                                   (จตุพล บงกชมาศ) 
                ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย (3 มาตรฐาน 18 ประเด็นพิจารณา) 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา  
      (Wattana Characters) และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา มีทกัษะการคิดการแก้ปัญหา สื่อสารไดท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู        
2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  
2.7 มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2.8 มีการบริหารความเสี่ยง  

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
     และจัดประสบการณ์ตามแบบไฮสโคป (HighScope)  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
3.5 จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
3.6 มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประการใชมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน)



 

 

 
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 2564         

ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 

          ประกาศ ณ วันที่  3 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
                   

                                                                      พันต ารวจตรี 

                                   (จตุพล บงกชมาศ) 
                ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มาตรฐาน 26 ประเด็นพิจารณา)  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน (R1) การเขียน (R2) การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ (R3)  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามรูปแบบ CCT - Thinking School Model  (C1)  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (C6) และการสื่อสาร  

และการรู้เท่าทันสื่อ (C5)  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (C7)  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด “มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา” 

(Wattana Character) (C4, C8) 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (C3) 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
5) มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรด้วยการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ 
     ให้มีความเชี่ยวชาญ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
2.7 มีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2.8 มีการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้  
3.6 จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และศักยภาพผู้เรียน  
3.7 มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  

 

 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การใหความเห็นชอบ SAR ปฐมวัย)



 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564                                                  
ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แล้วเห็นชอบให้ด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
           
 
 

  พันต ารวจตรี 

                      (จตุพล  บงกชมาศ) 

  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การใหความเห็นขอบ SAR ขั้นพื้นฐาน)



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564                                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แล้วเห็นชอบให้ด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
           
 
 

  พันต ารวจตรี 

                      (จตุพล  บงกชมาศ) 

  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

        
 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมใหความเห็นชอบ SAR)
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โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/ปกีารศึกษา 2565  
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องพระพร อาคารอ านวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

*************************************************************** 
รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 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 มัคนายก พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ 

ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร  บุญอิต กรรมการบริหารโรงเรียน หนุนใจด้วยข้อพระธรรม สดุดี 126 : 1 – 6     
 

  เมื่อพระยาห์เวห์ทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะ
เต็มที่ และลิ้นขอเงราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดี แล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า                       
“พระยาห์เวห์ทรงกระท าการมโหฬารให้พวกเขา” พระยาห์เวห์ทรงกระท าการมโหฬารให้เรา เราจึง                  
มีความยินดี ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทางน้ าไหลที่ในเนเกบ  
ผู้ที่หว่านด้วยน้ าตาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดี ผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพ่ือจะหว่าน   
จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดีโดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย 
 

ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร บุญอิต กรรมการบริหารโรงเรียน แบ่งปันจากข้อพระธรรมสดุดี 126 : 1 – 6 
: ซึ่งเป็นตอนที่ชนชาติอิสราเอลที่เคยเป็นทาสได้กลับจากการเป็นเชลย พระเจ้าก าลังน าเขากลับสู่สภาพ
เดิม ความส าคัญคือ คนอิสราเอลกลับเป็นคืนดีกับพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนฝัน เป็นเรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้ให้เป็นไปได้ ให้ทาสกลับเป็นชนชาติของพระเจ้าอีกครั้ง 
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6.22 การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่ง  
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อนด าเนินการดังนี้ 
1. ชี้แจงทิศทางการพัฒนาตามที่ระบุในแผนกลยุทธ์ ให้กับครู บุคลากรในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ

ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบโดยทั่วกัน  
2. บูรณาการแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและนโยบาย หรือแผนงานต่าง ๆ 

ของโรงเรียนตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และข้ันตอนของระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
4. น าแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม และเก็บรวบรวมผลงาน หลักฐาน อย่างเป็นระบบ 

สรุปผลและน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้พิจารณาและมีมติที่ ว.ว. 59/ปีการศึกษา 2565 
สามัญ กรรมการบริหารภายในโรงเรียน  “เห็นชอบน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                          
วัฒนาวิทยาลัย พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่ง                     
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อนด าเนินการ...” 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาและมีมติดังนี้ 
 

มติที่ ว.ว. 35/ปีการศึกษา 2565 สามัญ กรรมการบริหารโรงเรียน 
 

อนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                       
ปีการศึกษา 2565 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ก่อนด าเนินการ ตามท่ีน าเสนอดังนี้ 
1. ชี้แจงทิศทางการพัฒนาตามที่ระบุในแผนกลยุทธ์ ให้กับครู บุคลากรในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ

ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบโดยทั่วกัน  
2. บูรณาการแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและนโยบาย หรือแผนงานต่าง ๆ 

ของโรงเรียนตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และข้ันตอนของระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
4. น าแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม และเก็บรวบรวมผลงาน หลักฐาน อย่างเป็นระบบ 

สรุปผลและน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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6.23 การพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของ 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย และระดับการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน                    
วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   
วัฒนาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ก่อนด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง  เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ส าหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป  
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีมติที่ ว.ว. 60/ปีการศึกษา 2565 สามัญ 
กรรมการบริหารภายในโรงเรียน “เห็นชอบน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)                     
ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย                       
เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อนด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียน                   
วัฒนาวิทยาลัย ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาและมีมติดังนี้ 
 

มติที่ ว.ว. 36/ปีการศึกษา 2565 สามัญ กรรมการบริหารโรงเรียน 
 

รับรองรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2564 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อนด าเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชน หน่วยงาน  -    
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย                  
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR )







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(เลมรายงานประจําป 2564)
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  ค าน า     
   

 

 

  

 รายงานประจ าปีของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Annual Report : AR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ฉบับนี้ เป็นหลักฐานสะท้อนความส า เร็จที่ เป็นรูปธรรมของโรงเรียนในปีการศึกษา 256 4                        
ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแนวทางก ากับ ควบคุมตรวจสอบ และเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน              
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อมูล 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างานทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ท าหน้าที่ประเมิน รวบรวม และจัดท า
รายงานความส าเร็จได้ตามที่ปรากฏ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

          

 

 

          ขอพระเจ้าอวยพระพร 

         นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน 

            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงสร้างบริหารโรงเรียน 
 

โครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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จ านวนครู – บคุลากร 
 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต  ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา          

- ผู้รับใบอนุญาต - - - - 1 - - - 1 

- ผู้จัดการ - - - - - - - 1 1 

- ผู้อ านวยการ - - - - - 1 - - 1 

- รอง/ผู้ช่วย - - - - 2 4 - - 6 

รวม - - - - 3 5 - 1 9 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย          

- ครูบรรจุ - - - 21 - 1 - - 22 

- ครูต่างชาต ิ - - - 4 - - - - 4 
 
 
 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต  ากว่า ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ระดับประถมศึกษา          

- ครูบรรจุ - - 2 43 - 17 - - 62 

- ครูต่างชาต ิ - - 10 10 - 4 - - 24 

ระดับมัธยมศึกษา          

- ครูบรรจุ - - 2 31 1 18 - 1 53 

- ครูต่างชาติ  - - 8 2 - 1 - 1 12 

รวม - - 22 111 1 41 - 2 177 
4. ครูสนับสนุนการสอน - 2 3 43 - 25 - - 73 
5. บุคลากรทางการศึกษา          

- บุคลากรทางการศึกษา - - 3 18 - 1 - - 22 

- เจ้าหน้าทีอ่ัตราจ้าง 4 2 1 3 - 1 - - 11 

รวม 4 4 7 64 - 27 - - 106 
รวมท้ังสิ้น 4 4 29 175 4 73 - 3 292 
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จ านวนนักเรียน 
 
 1.3 จ านวนห้องเรียน/เด็กจ าแนกตามระดับ 

ระดับที เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน จ านวนเด็กปกติ  

จ านวนเด็กที มีความ
ต้องการพิเศษ 

รวมจ านวน
เด็ก 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาลปีท่ี 1 4 - 12 61 - - 73 

อนุบาลปีท่ี 2 4 - 13 62 - - 75 

อนุบาลปีท่ี 3 4 - 3 93 - - 96 

รวมระดับปฐมวัย 12 - 28 216 - - 244 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 5 2 - 150 - - 150 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 5 2 - 145 - - 145 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 6 2 - 180 - - 180 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 6 2 - 154 - - 154 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 6 2 - 171 - - 171 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 6 2 - 178 - - 178 

รวมระดับประถมศึกษา 34 12 - 978 - - 978 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 - - 183 - - 183 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 - - 180 - - 180 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 - - 150 - - 150 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 - - 112 - - 112 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 - - 126 - - 126 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 - - 146 - - 146 

รวมระดับมัธยมศึกษา 38 -  - 897 - - 897 

รวมทุกระดับ 84 12 28 2,091 - - 2,119 
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37.34%

6.37%
7.41%

1.24%

10.73%

2.26%
34.65%

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการสอน

ค่าใชจ้่ายกจิกรรมการศกึษาและหอ้งสมดุ

ค่าสวสัดกิารและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบันกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายศาสนกจิ

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาหาร

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็

ค่าใชจ้่ายทัว่ไปในการบรหิารงาน

งบประมาณ 
แผนภูมิแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย 

 

  

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอน  37.34 

   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการศึกษาและห้องสมุด   6.37 

   ค่าสวัสดิการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักเรียน   7.41 

   ค่าใช้จ่ายศาสนกิจ   1.24 

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร   10.73 

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    2.26 

   ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการบริหารงาน  34.65 

รวม 100.00 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้ ร้อยละ 

   รายได้ค่าเล่าเรียนและค่าบ ารุงการศึกษา 41.12 

   รายได้จากกิจกรรมการศึกษา 11.79 

   รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล  7.35 

   เงินรับบริจาค  6.62 

   รายได้ค่าธรรมเนียมนักเรียนประจ า  6.44 

   รายได้ค่าอาหาร 19.19 

   รายได้จากเงินลงทุนและรายได้เบ็ดเตล็ด               7.49 

รวม            100.00 

41.12%
11.79%

7.35%

6.62%

6.44%

19.19%7.49%

รายไดค้่าเล่าเรยีนและคา่บ ารงุการศกึษา

รายไดจ้ากกจิกรรมการศกึษา

รายไดจ้ากเงนิอุดหนุนรฐับาล

เงนิรบับรจิาค

รายไดค้่าธรรมเนียมนกัเรยีนประจ า

รายไดค้่าอาหาร

รายไดจ้ากเงนิลงทุนและรายไดเ้บด็เตลด็
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เกียรติคุณโรงเรียน 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนโรงเรียน

เข้าเฝ้าฯรับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา                  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี                   

โดยเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี                    

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา                                                                                                          

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
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อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ                    

เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมในการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องกีฬา                                

และช่วยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นเลิศด้านกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565                                                  

ณ หอประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)                                   
เพ่ือน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการน าร่องพัฒนาการสอนของครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland             
เพ่ือยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะรอบด้านที่ไม่จ ากัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน                 

ให้เติบโตไปใช้ชีวิตในนิยาม “เก่งในโลกจริง” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
ซึ่งจัดโดย SEAC (ซีแอค) ร่วมกับ Code School Finland จากประเทศฟินแลนด์ 
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ผลงานครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (ในส่วนกรุงเทพมหานคร)                                    

“รางวัลครูขวัญศิษย์” ครั้งที่ 4 ประจ า ปี จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี                                          
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
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ขอแสดงความยินดีแก่คณุครูที ไดร้ับการคัดเลอืกรางวลั “คนดีศรีวัฒนา” ประจ าปีการศกึษา 2564 
จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

ดังมีรายชื อต่อไปนี ้
แผนกปฐมวัย ได้แก่  

1. นางสาวมยุรี อารีธรรม  2. นางวรางคณา ชินค า  
แผนกประถมศึกษา ได้แก่ 

1. นางอพิชญา ศรีสุรักษ์   2. นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย์ 3. นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญเนตร์                      
4. นางจุฬาลักษณ์ โล่ห์เงิน 5. นางประภา วิจิตรานนท์  

แผนกมัธยมศึกษา ได้แก่  
1. นางสาวเบญจพร ศรีน่วม 2. นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู 3. นางประนอม จ าวงค์  

สนับสนุนส่วนกลาง ได้แก่  
1.นางสาวนงลักษณ์ รักษาภักดี 2.นายชัชรินทร์ ยุทธ์ธนเวทย์ 3.นางสาวพัชรา แก้วสงค์ 
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 ผลงานนักเรยีน 
 ระดับปฐมวัย 
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ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.ชัญญณัท สุทธิวงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                                

ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจ านวน 3,000 บาท                                                                                     

จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ BTU Granular Li-Ning Championship 2022 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 10 ปี                            

ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                                                         

จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
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ด.ญ.พีรยา สุวรรณเตมีย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล Kanagawa Prize                                                 

จากการส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดวาดภาพ The 21st Kanagawa Biennial 

World Children's Art Exhibition ณ เมืองคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น 
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รายชื อนักเรียนที มีผลการสอบ 100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร ์
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รายชื อนักเรียนที มีผลการสอบ 100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
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ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงกรรณภิรมย์ เตโชชานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จากทีม Thossaporn Thunder                            

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น PRE TEENAGE จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 

Thailand Championship 2022 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565                                    

ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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น.ส.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

 โดยเข้ารับรางวัลจากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา 
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ด.ญ.ญาดา จันทร์ผ่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1                                                                        

ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรคะแนนสูงสุด โดยท าคะแนนได้ 80% ขึ้นไป                                 

จากการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ (วิชาภาษาอังกฤษ)                  

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2564 จัดโดย TOP TEST CENTER  
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1.นางสาวจันทรรัตน์ วัฒนชัยยงค์  2.นางสาวปฐมาภรณ์ ตั้งบริบูรณ์                                                               
3.นางสาวรณิดา อดิศรพันธ์กุล  4.นางสาวปณิษฎา วงศ์พิมลพร และ 5.นางสาวพิมพ์ชนก ทรงเพียรทรัพย์ 

ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ภาคภาษาไทย) จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Pitch@School Startup 
Competition 2022  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จัดโดยโครงการ Pitch@School ร่วมกับ

โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 2 ตึกนวมภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
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รายชื อนักเรียนที มีผลการสอบ 100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
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ติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  6  ปีการศึกษา 2564 
ที ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2565 

 

ข้อมูล ณ วันที ่27 มิ.ย. 65 
 

ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
77%

ศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชน
14%

ศึกษาต่อต่างประเทศ
6%

ลาพักการศึกษา
3%
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 – 2565 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโครงการตามแผนยุธศาสตร์ฯ             

ในปีการศึกษา 2564 นั้น มีจ านวน 13 โครงการ 22 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 

12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.45 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 4.55  ซึ่งผลการประเมิน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 26 

 

 

ANNUAL REPORT 2021 |      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

โครงสรา้งการบริหารโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศกึษา 2564 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

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
 

(โครงสรางหัลกสูตรปฐมวัย)



 
โครงสรา้งหลกัสตูร ระดับปฐมวัย ปีการศกึษา 2564 

 

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 ี
     - กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     - กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบนั Fun Language  
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง   
            * Phonics  50  นาท ี
     
     - กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และอ่ืน ๆ โดยครูต่างชาต ิ
       >> สัปดาห์ละ  1  คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที 
     - กิจกรรมคณิตศาสตร์ (หลักสูตร Origo)  
       โดยครูต่างชาต ิ
       >> สัปดาห์ละ  2  คร้ัง  คร้ังละ 50 นาที 
            * Phonics  50  นาท ี

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

จ านวนห้องเรียน  
     - อ.1  =  2  ห้องเรียน 
     - อ.2  =  2  ห้องเรียน 
     - อ.3  =  4  ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน : ครูปฐมวัย (คนไทย) 
     - อ.1/3  =  15 : 2 คน 
     - อ.1/4  =  16 : 2 คน 
     - อ.2/3  =   22 : 2 คน 
     - อ.2/4  =   21 : 2 คน 
 
      
 

จ านวนนักเรียน : ครูปฐมวัย (คนไทย) : ครูต่างชาติ 
     - อ.1/1  =  26 : 2 : 1 คน 
     - อ.1/2  =  24 : 2 : 1 คน 
     - อ.2/1  =  27 : 2 : 1 คน 
     - อ.2/2  =  28 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/1  =  26 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/2  =  25 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/3  =  25 : 2 : 1 คน 
     - อ.3/4  =  25 : 2 : 1 คน 

จุดเด่น 
     - เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครูได้  
     - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 

จุดเด่น 
     - เด็กฟัง พูดสื่อสาร อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
       กับเพื่อนและครูได ้
     - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 

ผลงาน 
    - แสดงความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรม 
     โครงการ 

ผลงาน 
    - แสดงความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเลา่นิทาน 
    - แสดงความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรม 
      โครงการ 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางเวลาเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ป.1 ป.2 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

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

120 
(2 นก.) 

120 
(2 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 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
◌ ประวัติศาสตร์ 
 
◌ ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
◌ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
◌ เศรษฐศาสตร์ 
◌ ภูมิศาสตร์  

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

80 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

120 
 
 

40 
 
 
 

40 
 

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 
(2 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

80 
(2 นก.) 

120 
(2 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.) 

20 
(0.5 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.) 

- 

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

120 
(2 นก.) 

120 
(2 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.) 

480 
(12 นก.) 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเนน้ สาระ
การเรียนรูเ้พิ่มเติม (บังคบั) 

 

O ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
(PEC/IEC/REC) 

40 40 40 80 80 80       

O ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (EP)  - - - 80 80 80       
O ภาษาจีน (EP/PEC)  80 80 80 80 80 80       
O Active Science (EP) 40 40 40          
ระดับมัธยมศึกษาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STAMP) 

      500 
(12.5 นก.) 

540 
(13.5 นก.) 

480 
(12 นก.) 

   

O  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

 O คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
 

      160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

   

 
 
 
 



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ป.1 ป.2 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 

O วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
    วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
 
    เทคโนโลยีเพิ่มเติม  
 

      160 
(4 นก.) 
120 

(3 นก.)  
40 

(1 นก.) 

200 
(5 นก.) 
160 

(4 นก.) 
40 

(1 นก.) 

200 
(5 นก.) 
120 

(3 นก.) 
80 

(2 นก.) 

   

 O ภาษาไทย 
 

      20 
(0.5 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

- 
 

   

 O ภาษาจีน 
 

      40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

O หน้าที่พลเมือง       40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   

ระดับมัธยมศึกษาห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (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 -วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      
   

840 
(21นก.) 

840 
(21 นก.) 

720 
(18 นก.) 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ                          

   

 
 

760 
(19 นก.) 

ห้องปกติ  
 560 

 (14 นก.) 
 

ห้อง IEC 
600 

 (15 นก.) 

ห้องปกติ  
520 

 (13 นก.) 
 

ห้องIEC  
560 

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

      

   

 
 

760 
(19 นก.) 

ห้องปกติ  
 640 

 (16 นก.) 
 

ห้อง IEC 
680 

 (17 นก.) 

ห้องปกติ  
600 

 (15 นก.) 
 

ห้อง IEC  
640 

 (16 นก.) 
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 - - - 
2.กิจกรรมชมรม 20 20 20 20 20 20 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 2 ปี ไม่น้อยกว่า 2,600 ช่ัวโมง 
 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน      
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารี  คณะเพรสไบทีเรียนมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อ
เรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลังขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็น
โรงเรียนสตรีประจ า และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่
คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน เขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักร้อย 
ซึ่งเป็นวิชาส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้ นท าให้สถานที่ตั้ง
โรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะโคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้าย
โรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีอายุ
ครบ 147 ปี  กุลสตรีวังหลัง – วัฒนาวิทยาลัย  ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต
โดยมี มน.พ.ต.ต.จตุพล  บงกชมาศ  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน ผู้จัดการ ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น  และผู้อ านวยการ ผป.สุภลักษณ์  ไชยสถาน 
    

นโยบายโรงเรยีน      
 1. มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้สามารถน าหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติ และมีความสุข 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมของโรงเรียน
และมีจิตสาธารณะ 
 4. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากร รักความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา  
(Wattana Characters) 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความเป็นผู้น าและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 
6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลที่สถานศึษาไดรับ)



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  
 

 

  

  

  

  



~ 7 ~ 
 
 

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
 

(เอกสารการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568))



 



เอกสารประกอบ
 

(ผลการประกันคุณภาพภายนอก ปฐมวัย)



 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) 
 

   โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสี่ เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้าน เด็ก ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 
การศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  

ได้ผลประเมินระดับ ดี  

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย   ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย  
    อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา  
    เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  

 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย  
    ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  



 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ให้สูงข้ึน  
สถานศึกษามีร่องรอย หลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและเป็นไปตามจุดเน้น เด็กมีลักษณะกุลสตรี

วัฒนา (Wattana Characters) โดยมีโครงการส่งเสริมกุลสตรีวัฒนาที่ชัดเจน  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                                           
ในรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach เป็นนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
จากการประเมินพบว่า สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กที่สะท้อนจุดเน้นเป็นไปตามวงจรคุณภาพ  
PDCA ส่งผลให้เด็กบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและมีร่อยรอยหลักฐานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของเด็ก                                                             
ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบชัดเจน สถานศึกษามีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2560-2562 
กล่าวคือ เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ทั้ง 3 ปีการศึกษา และ
พัฒนาการด้านสติปัญญาใน 3 ปีดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.74, 99.72, 100 ตามล าดับ สถานศึกษามีแนวทางรักษา
ผลการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น โดยการน าผลการประเมินที่ผ่านมาไปปรับปรุงโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งเพ่ิมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้น า และกุลสตรี สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ “สร้างกุลสตรี มีคุณธรรมเป็นผู้น าในศตวรรษใหม่”ที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2565  

สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach เป็น
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับครูปฐมวัยได้พัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ มีการผสมผสานแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ร่วมกับกระบวนการ High Scope, STEM 
Education และ Discovery Learning Process: DLP 7 ทักษะ มีแนวทางในการพัฒนาเด็กตามความถนัดและความ
สนใจ เด็กได้เลือกศึกษาและจัดท าโครงงานที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละภาคเรียนตามกระบวนการของ  Project Approachที่
เน้นให้เด็กแสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้เด็กใช้ทักษะสงสัย สังเกต สัมผัส ส ารวจ สืบค้น     
สั่งสม สรุปผล สอดคล้องกับอัตลักษณ์คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 7 ประการ คือ ความรักและ
การให้ความซื่อสัตย์ การมีวินัยปกครองตนเอง ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี                                              
การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเองและผู้ อ่ืน การรู้กาลเทศะ โดยฝ่ายบริหาร และ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ให้การ
สนับสนุนในการจัด  ประสบการณ์การเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติโครงงาน รวมทั้ง ร่วมชื่นชมการน าเสนอผลงานของ
เด็ก ส่งผลให้เด็ก ได้รับการพัฒนา และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ                                          
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) ตามจุดเน้น                                                                 
มีความรักความ  เมตตาท่ียิ่งใหญ ่สร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม  

เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย และวิธี

พัฒนาประสบการณ์ที่มีการผสมผสานแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพ่ิมทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 

รวมทั้ง การประเมินคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา Wattana Characters ของเด็กในรูปแบบการประเมิน 360 องศา ด้าน

กระบวนการพัฒนากิจกรรมการขับร้องประสานเสียงของเด็กปฐมวัยให้เป็นการปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างที่ดี                                                     

(Best Practice) สถานศึกษาควรรักษาคุณภาพให้ยั่งยืน และต่อยอดพัฒนาคุณภาพของเด็ก เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาน าไปพัฒนาสู่นวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับ                                              

ในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 



 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การบริหารจัดการแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ  

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาต่อไป 

 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 



 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ให้สูงข้ึน  

สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สถานศึกษามีการก าหนดจุดเน้น คือ การบริหาร
จัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ  ตามวงจร 
Deming : PDCA สะท้อนจุดเน้นที่ก าหนด จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปกครองที่เป็นผู้แทนองค์กร 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาฯ พบว่าสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารสถานศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารและ                                         
การจัดการในรูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
สถานศึกษา ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาส น าไปสู่การพัฒนา
และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสถานศึกษาได้
แสดงร่องรอยหลักฐานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ กิจกรรม วิธีด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตาม
แผน การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งก าหนดแนวทางรักษาผล และ                                                    
การพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) “การร่วมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” มีเป้าหมาย การพัฒนาครู ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับ
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ตามแนวคิดของ 
Dr.Richard DuFour ผสานกับกระบวนการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ“การร่วมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง                                       
ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่เน้น
ความส าเร็จของเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ โดยฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน ส่งผลให้คุณภาพเด็กในปีการศึกษา 2562 มี
คุณภาพระดับยอดเยี่ยม ผลประเมินครู ปีการศึกษา 2562 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาได้รับรางวัล        
พระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรรางวัล Leadership 
Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น  

เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย และวิธี
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม และควรจัดท าระบบการประเมินคุณภาพของครูที่สามารถบอกระดับคุณภาพของครู  
อย่างชัดเจน รวมทั้งเครื่องมือการประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ และควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน                                                       
การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป (High Scope) 

ได้ผลประเมินระดับ ดี  

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี 

    ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี  
 ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  
 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
    อย่างเป็นระบบ  

 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
    ของครูอย่างเป็นระบบ  

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ  
    เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์  



 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ให้สูงข้ึน  
สถานศึกษามีผลการประเมินดีเยี่ยมตามจุดเน้นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามแบบไฮสโคป  

(High Scope) มีการบูรณาการกับกิจกรรม STEM Education และ 7 ทักษะ เป็นนวัตกรรม (Innovation) ในด้าน
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เน้นกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กลงมือท าผ่านสื่อ
ที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ  1 เล่ม จากการประเมินพบว่า 
สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วนที่สะท้อนจุดเน้น มีร่องรอยหลักฐานการพัฒนาเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผล
ให้การจัดประสบการณ์บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560-2562 เช่น ผลการประเมินครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 มีการ
ประเมินร้อยละของครูที่มีศักยภาพสูงขึ้นระดับมืออาชีพในปี 2560-2562 คิดเป็นร้อยละ 83.33, 89.00, 92.00 
ตามล าดับ และจากรายงานการประเมินตนเอง ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่าการพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นระดับมืออาชีพมีผลการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง  3 ปี คือ ปีการศึกษา 2560 ระดับดีเยี่ยม                                                        
ปีการศึกษา 2561 ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 ระดับยอดเยี่ยม และสถานศึกษายังมีแนวทางการพัฒนาตนเอง
ให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นตามแผนปฏิบัติงานที่ 3 ที่ได้ระบุโครงการพัฒนาสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ งานวิจัยในชั้นเรียน โดยงานวิชาการก าหนดเป้าหมาย
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวางแผน ด าเนินการ และก ากับติดตาม จนถึงน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชาญหัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษา มาเป็นกรรมการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยที่น าไปใช้ในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของเด็ก รวมทั้งจัดการประกวดผลงานวิจัย สรุประดับคุณภาพ ดังนี้       
ปีการศึกษา 2560 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 11.54 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 57.69 ระดับดี ร้อยละ 30.77 ปีการศึกษา 2561 
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 11.54 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 61.54 ระดับดี ร้อยละ 26.92 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีเยี่ยม ร้อย
ละ 20.83 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 45.83 ระดับดี ร้อยละ 33.33 พบหลักฐานการพัฒนาและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารได้สนับสนุนมอบเกียรติบัตรงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ เป็นต้น  

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป  (High Scope) เป็นนวัตกรรม      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผสมผสานแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว  STEM Education และ 
Discovery Learning Process: DLP 7 ทักษะ โดยฝ่ายวิชาการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ พัฒนาให้เด็กแสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้เด็กใช้ทักษะสงสัย สังเกต สัมผัส 
ส ารวจ สืบค้น สั่งสมและสรุปผล ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีตามกระบวนการไฮสโคป (High Scope) มีออกแบบ
กิจกรรม และเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่หลากหลาย พ้ืนที่ บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม สร้างข้อตกลง ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ตามวงจรการ
ค้นหา-ใช้-เก็บ-คืน เป็นกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือท าผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับวัย เปิดโอกาสให้เด็กได้วางแผนและตัดสินใจเลือก (Plan) ท ากิจกรรมหรือเล่นอย่างอิสระ ตามความคิด



ความสนใจ (Do) และให้เด็กได้ทบทวนกิจกรรมที่เด็กเลือกท า รวมถึงบอกเล่าผลงานตามความคิด และจินตนาการ 
(Review) หน้าชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กตอบค าถามจากการฝึก
ตั้งค าถามของเพ่ือน ๆ รวมถึงบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะกุลสตรีวิถีวัฒนา (Watana Characters) 
ไปพร้อมกับการบอกเล่าผลงานของตนเอง ส่งผลต่อการยกระดับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้น ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญา และบรรลุอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดคือ “กุลสตรีวัฒนา 
(Watana Characters)” 

เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  หรือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี  
สถานศึกษาควรเผยแพร่นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ High Scope ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาและควรมีการติดตามผล การพัฒนาจาก
สถานศึกษาที่เผยแพร่แล้วน ากลับมาถอดบทเรียนและท าการวิจัยให้เป็นเครื่องมือ หรือนวัตกรรม ในการส่งเสริม      
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
แบบ High Scope นี้ไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืนๆแล้วยังได้ผลเช่นเดิมจนกลายเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ                                          
ในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(ผลการประกันคุณภาพภายนอก ข้ันพื้นฐาน)



 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) 
 

   โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสี่ เมื่อวันท่ี 29 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านผู้รียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Character) และ มีสมรรถนะเด่นตามรูปแบบ  
         CCT Thinking School Model 
ได้ผลประเมินระดับ ดี  

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 
    ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  

 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 
    ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ให้สูงข้ึน  
สถานศึกษามีผลการประเมินดีเยี่ยมตามจุดเน้นมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา  (Wattana Character) และ มี

สมรรถนะเด่นตามรูปแบบ CCT Thinking School Model จากการประเมินพบว่า สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่สะท้อนจุดเน้น มีร่องรอยหลักฐานการพัฒนาเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น และมีร่องรอยหลักฐานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ                                       
ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบชัดเจน สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปี
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถีวัฒนา (Wattana Character)    
ในระดับดีขึ้นไป จ าแนกเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 99.23, 95.12,97.43 ตามล าดับ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 95.56, 99.72, 99.37 ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่น
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “กุลสตรีวัฒนา Wattana Characters” ทั้ง 7 ประการ คือ ความรักและการให้ ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัยปกครองตนเอง ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การตระหนักรู้คุณค่า        
แห่งตนเองและผู้อ่ืน และการรู้กาลเทศะ จากการสัมภาษณ์พบว่า คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร และ                       
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนาของผู้เรียนในระดับมากท่ีสุด สถานศึกษามีแนวทางในการรักษา 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามจุดเน้นโดยก าหนดวิสัยทัศน์  “สร้างกุลสตรี มีคุณธรรมเป็นผู้น า                                                             
ในศตวรรษใหม่” ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2565  

ด้านการพัฒนาของผู้เรียนทางด้านวิชาการตามจุดเน้น ผู้เรียน มีสมรรถนะเด่นตามรูปแบบ CCT Thinking 
School Model ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Church of Christ in Thailand) โดยการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดและการแก้ปัญหา ผ่านโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างองค์ความรู้ ให้เกิดกับ
ผู้เรียน และแสดงผลการพัฒนาผู้เรียนระดับดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560-2562 ร้อยละ 83.00, 86.00, 
91.00 ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ เรียนมีคุณลักษณะเด่น ในด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์                                             
มีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาที่จ าลองสถานการณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างชัดเจน  สถานศึกษามีแนวทาง                                        
ในการรักษาผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามจุดเน้นโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะโค้ดดิ้ง  (Depa 
Young Maker Space Development) ในระดับประถมศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเงิน  (Financial 
Literacy) ในระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น  

สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การขับร้องประสานเสียง โดยผู้บริหารจัดโครงการ
พัฒนาทักษะนักร้องเด็กและคณะนักร้องประสานเสียง  มีการจัดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเป้าหมายกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะการขับร้อง และขับร้องประสานเสียง ฝึกสมาธิ 
สุนทรียภาพ คุณค่าของความงามในการสร้างสรรค์ผลงาน  และมีความสุข จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ปกครอง
สนับสนุนและมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ
ต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 79 .00 , 80 .00 , 81 .00 ตามล าดับ พบหลักฐาน การเผยแพร่ผลงาน  และ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนระดับนานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการขับร้องประสานเสียงร่วมกัน
ระหว่างภูมิภาคเอเชีย เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ The14th China International 
Chorus Festival (CICF) and International Federation for Choral Music (IFCM) World Choral Education 
Conference เป็นต้น  



เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาควร

ก าหนดเป้าหมาย และวิธีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง การประเมิน

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา Wattana Characters ของผู้เรียนในรูปแบบการประเมิน 360 องศา สถานศึกษาควรรักษา

ระดับคุณภาพและพัฒนาให้มีความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียนด้านการขับร้องประสานเสียง โดยเพิ่มกระบวนการบูรณา

การฝึกทักษะการร้องเพลงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเผยแพร่ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ให้ผู้ที่สนใจน าไปด าเนินการให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงวิชาการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่2 กระบวนบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การบริหารจัดการแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ  

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
    ในปีการศึกษาต่อไป  

 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
    ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ให้สูงข้ึน  
สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สถานศึกษามีการก าหนดจุดเน้น คือ การบริหาร

จัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ  ตามวงจร 
Deming : PDCA สะท้อนจุดเน้นที่ก าหนด จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปกครองที่เป็นผู้แทนองค์กร 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาฯ พบว่าสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารสถานศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ในรูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
สถานศึกษา ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาส น าไปสู่การพัฒนา
และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สถานศึกษาได้
แสดงร่องรอยหลักฐานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ กิจกรรม วิธีด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ                                            
ตามแผน การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา                                      
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้ง ก าหนดแนวทางรักษาผล และ
การพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) “การร่วมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” มีเป้าหมาย การพัฒนาครู ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับ
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ตามแนวคิดของ 
Dr.Richard DuFour ผสานกับกระบวนการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ“การร่วมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วม
ท า และร่วมเรียนรู้” ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นความส าเร็จ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 มีคุณภาพระดับ
ยอดเยี่ยม และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูง
กว่าระดับประเทศ 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ผล
ประเมินครู ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 ระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  Thailand Education Development and 
Evaluation Tests ประจ าปี 2562 ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรรางวัล  Leadership Award for Commissioners 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น  

เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย และวิธี
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม และควรจัดท าระบบการประเมินคุณภาพของครูที่สามารถบอกระดับคุณภาพของครู  
อย่างชัดเจน รวมทั้งเครื่องมือการประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ และควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน                                      
การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบCCT Thinking School Model 

ได้ผลประเมินระดับ ดี  

 

ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก  • มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น  

 ดีเยี่ยม  • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ  
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ  
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
  นวัตกรรม (Innovation)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี   ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ)  
 

 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ  

 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ  

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  



 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ให้สูงข้ึน  

สถานศึกษามีผลการประเมินดีเยี่ยมตามจุดเน้นครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบCCT Thinking School Model 
เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาพัฒนามาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย (Church of Christ in Thailand) โดยการประสานและความร่วมมือกับองค์กร  4 เสาหลัก ประกอบด้วย 
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงาน สถาบันภายนอก ด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนาครูร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัญหา ออกแบบวางแผน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT Thinking School 
Model เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด โดยครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT 

Thinking School Model เน้นทักษะกระบวนการคิด 6 ขั้นตอน สร้างห้องเรียนคุณภาพพัฒนาทักษะการคิด “ถาม
เท่ากับสอน สะท้อนคิดเท่ากับเรียน เขียนเท่ากับคิด” ทีมงานวิชาการได้จัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแล้วน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือการพัฒนา 
จากการประเมินพบว่า สถานศึกษามีหลักฐานแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือผลการประเมิน
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนสู่นวัตกรรม ในปีการศึกษา 2560-2562 ร้อยละ 86.00, 
88.00, 92.00 ตามล าดับ สถานศึกษามีแนวทางรักษาผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ให้สูงขึ้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะการเรียนรู้  4Cs 21st Century Skills: Communication, 
Collaboration, Critical Thinking and Creativity เ พ่ือให้ เกิดความยั่ งยืนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
Academic Achievement Wattana Characters SDGs (Sustainable Development Goals) ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยตรง ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21  

สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การวิจัยชั้นเรียน โดยงานวิชาการมัธยมศึกษา 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ครูทุกคนด าเนินการวิจัยชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่ก าหนด และร้อยละ 85 ของครูมีงานวิจัยที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วนที่สะท้อนกระบวนการวิจัยชั้นเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยครูศึกษาข้อมูล
งานวิจัยชั้นเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์ประมวลผลและจัดท ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการงานวิจัยตรวจสอบแล้วคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพน าเสนอในรูปแบบ  Oral 
Presentation ซึ่งเป็นการประกวดและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ จากการประเมินพบว่า ปีการศึกษา 
2560-2562 ผลการประเมินงานวิจัยครูมัธยมศึกษาระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70.91, 70.91, 100 แสดงถึงพัฒนาการ
ต่อเนื่อง และมีแนวทางในการรักษาผลการพัฒนาคุณภาพโดยการจัดให้มีการถอดบทเรียน  แนวทางในการพัฒนาครู
เพ่ือสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย ต่อยอดสู่มาตรฐานวิชาชีพและการประเมินครูต้นแบบและเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ(Best Practice) ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา  
เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้น นวัตกรรม และการปฏิบัติที่ดีเลิศเป็นแบบอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษา

ควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรม และผลงานวิจัยต่อยอดในรูปแบบผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หรืองานวิจัยสังเคราะห์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
สมรรถนะทางวิชาการ หรือ คุณลักษณะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่



ผู้ปกครองและขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ
น าไปด าเนินการให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงวิชาการต่อไป 

 




