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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : นารีวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1170100003

ที่อยู (Address) : 165 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ราษฎรยินดี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนาเมือง เขต/อําเภอ (District) : เมืองราชบุรี

จังหวัด (Province) : ราชบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 70000

โทรศัพท (Tel.) : 032337126 โทรสาร (Fax.) : 032323337

อีเมล (E-mail) : nrvschool01@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.nrv.ac.th

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

ระดับที่เปดสอน

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

Page 2 of 71



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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   

คูมือปฏิบัติงานครู       

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี    
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1. โครการเด็กรักด ีมีกิจกรรม ดังนี้   กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมหนูรักจริยธรรม

2. โครงการสุขภาพดีถวนหนา  มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  

3. โครงการสานสัมพันธบาน ชุมชน มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันไหวครู  

4. โครงการบานสีคุณธรรม มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีชมพู) กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีฟา) กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีเขียว) กิจกรรมบานสีคุณธรรม

(สีเหลือง)

5. โครงการเสริมสรางสุนทรียภาพ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอนุบาลหรรษา  กิจกรรมสุนทรียภาพ

6. โครงการเรียนรูอยางสรางสรรค มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมภาษาพาเพลิน งานหนูนอยสรางสรรค งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ

7. โครงการสรางความรูสูความสําเร็จ  มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวันวิชาการ งานพัฒนาการสมวัย งานเสริมสรางความรู 

8. โครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร

9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  มีงานดังนี้  งานพัฒนาบุคลากร งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากร งานรักและกตัญู งานผลิตสื่อ

10. โครงการประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรู มีงานดังนี้ งานสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนาเด็ก งานปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง งานเครื่องมือ

วัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก

11. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

12. โครงการเรียนรูคูปญญา  มีกิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรมแหลงเรียนรู  กิจกรรมหนูนอยเพาะพันธุ

13. โครงการปลอดภัยไวกอน  มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหนูนอยปลอดภัย กิจกรรมซอมบํารุง

14. โครงการรักษส่ิงแวดลอม มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรม Cleaning Day

แผนการจัดประสบการณ

สมุดพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

สมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย

เอกสารประจําชั้น

บันทึกเหตุการณประจําวัน 

บันทึกตรวจสุขภาพประจําวัน

แบบบันทึกความสนใจพิเศษ

แบบบันทึกการด่ืมนม

แฟมสะสมผลงานครู

แฟมสะสมผลงานนักเรียน

วิจัยในช้ันเรียน

หองคอมพิวเตอร

หองศูนยการเรียนรูตามแนว Thinking School

หอง Story tales home (บานนิทาน)

ระบบ School Bright

         

                  

                            

                                       

                                        

                                                                                                                               

                                       

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
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แผนปฏิบัติการที่ 1   เสริมสรางทักษะทางดานคณิตศาสตร โดยใชสื่อ Mathlink cubes 

แผนปฏิบัติการที่ 2 จัดประสบการณใหเด็กมีสมรรถนะในการสื่อสาร 3 ภาษา กลาคิด มีจิตอาสา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการที่ 3   โรงเรียนเขารวมประเมินโรงเรียนคุณธรรมของศูนยคุณธรรม

   

  

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : บานสีคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : Open Minded Teachers

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : NRV’s Brighter Brains

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการบานสีคุณธรรม

- NRV’s Brighter Brains

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
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เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 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. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําป

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

คูมือปฏิบัติงานครู

แผนการจัดการเรียนรู

สมุด ปพ.5 ,6, 8

โครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน  งานนิเทศภายในโรงเรียน  งานวิจัยใน

ช้ันเรียน   งานวัดและประเมินผลติดตามผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ( 8 กลุมสาระการเรียนรู)

โครงการหองสมุดมีชีวิต  มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอานหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิริน

ธรฯ สยามบรมราชกุมารี   กิจกรรม  Read  to  line  กิจกรรม   Rally   การอาน  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด  กิจกรรมศุกรหรรษา  กิจกรรมปราดเปรื่องเรื่อง

สารานุกรม  กิจกรรม  TOP TEN   และกิจกรรมพัฒนาทรัพยากร

โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยกระบวนการคิด มีกิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมสรางความรูดวยกระบวนการคิด  กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแกปญหา

ทางคณิตศาสตร  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กิจกรรมคนควาหาความรูสูสุขภาพ  กิจกรรมสรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิดวิเคราะห 

กิจกรรมหนึ่งหองเรียน  หน่ึงผลิตภัณฑ และกิจกรรมสรางสรรคภาษา  สรรสรางศักยภาพ

โครงการแนะแนวและจัดสรรทุนการศึกษา

โครงการงามอยางนารีมีวินัย มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมธนาคารความดี   และกิจกรรม  SDQ   

โครงการวันสําคัญ มีกิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรมวันแม   12  สิงหา มหาราชินี  

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โครงการบานสีคุณธรรม 

โครงการเศษอาหารเปนศูนย

โครงการพัฒนาภูมิทัศนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมรักษสะอาด กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  กิจกรรมประหยัดน้ํา

ประหยัดไฟ  และกิจกรรม Cleaning  Day

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมปายทอง  5 ส.   กิจกรรมสุขาแสนสุข  กิจกรรมสะสมความดีพิชิตดวงตรา   กิจกรรม

ซอมบํารุง   และ กิจกรรมพัสดุครุภัณฑ

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา มีกิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมรอบรูในรั้วนารี  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  และกิจกรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

โครงการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมการประชุมประจําเดือน  การอบรมสัมมนา/ทัศนศึกษา  การสรางเครือขาย  ตนแบบครูดีนารีวิทยา  และ

กิจกรรม Read  to  Line

โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร มีกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ   กิจกรรมฉลองศาสนนาม  กิจกรรมสงความสุขคริสตมาส/ปใหม

และกิจกรรมรดนํ้าขอพรวันสงกรานต   และกิจกรรมกตเวทิตาจิต

โครงการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา มีกิจกรรม  ดังนี้   กิจกรรมวจนพิธีกรรมตางๆ  กิจกรรมอบรมครูคาทอลิกและครูคําสอน 

และกิจกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ   

โครงการพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคลากร มีกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมสงเสริมคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมจิตอาสาสูชุมชน  “หนึ่งหองเรียน  หน่ึงจิตอาสา”  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาและบริการสารสนเทศ
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติการท่ี 1  จัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  (SMT)  ตามมาตรฐานสสวท. ใหกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และมัธยมศึกษาป

ที่ 4

แผนปฏิบัติการท่ี 2  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  นําส่ือ  Mathlink  cubes ใชในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบประเทศสิงคโปร

แผนปฏิบัติการท่ี 3  พัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษาใหมีสุนทรียภาพทางดานดนตรีดวยโปรแกรม Smart  Piano 

แผนปฏิบัติการท่ี 4  โรงเรียนเขารวมประเมินโรงเรียนคุณธรรมของศูนยคุณธรรม    

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : โครงการบานสีคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : โครงการเศษอาหารเปนศูนย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กิจกรรม Read to line

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : NRV’s Brighter Brains (จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการบานสีคุณธรรม

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV's Brigther Brains

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

(........นางสาวนิตยา โจสรรคนุสนธิ์........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1170100003

ที่อยู (Address) : 165 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ราษฎรยินดี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนาเมือง เขต/อําเภอ (District) : เมืองราชบุรี

จังหวัด (Province) : ราชบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 70000

โทรศัพท (Tel.) : 032337126 โทรสาร (Fax.) : 032323337

อีเมล (E-mail) : nrvschool01@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.nrv.ac.th

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

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

  “ เดนคุณธรรม     เลิศล้ําวิชา     พัฒนาสังคม ”

  ( Focus  on  Ethics , Academic  Excellence , Social   Development  )  

1. เดนคุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝงคุณธรรมตางๆ ของนักเรียนใหเปนกิจนิสัยในการปฏิบัติตามอัตลักษณของโรงเรียน  คือ  รัก  รับใชและใหอภัย  และคุณธรรม

พื้นฐานอ่ืนๆ  ไดแก  กตัญูรูคุณ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  และอดทน  เปนตน     

2. เลิศล้ําวิชา หมายถึง การใฝรู  ใฝเรียนเปนนิจ   ฝกฝนตนเองใหมีความสามารถและมีความชํานาญในการใชความรูของตนเองใหเต็มที่  คือเปนเลิศในสิ่งที่ตนเองรู

เพื่อจะไดสามารถชวยตนเองและสังคมได

3. พัฒนาสังคม หมายถึง การนําวิชาความรูท่ีไดรับมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง     ครอบครัวและสังคมดวยจิตสํานึกวา “ตนเปนสวนหนึ่งของสังคม” มีจิตอาสาใน

การรับใชและชวยเหลือตามความสามารถและฐานะของตน

วิสัยทัศน

โรงเรียนนารีวิทยา

“สรางคนดีมีคุณธรรม  เปนผูนําทางการศึกษา  พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  ใชนวัตกรรมอยางสรางสรรค      สานสายใยชุมชน     ใสใจสิ่งแวดลอม   นอมนําเศรษฐกิจพอ

เพียง ”

ระดับการศึกษาปฐมวัย

" คุณธรรมนําชีวิต  ตระหนักคิดจิตอาสา เสริมสรางพัฒนา เห็นคุณคาระเบียบวินัย เรียนรูประสบการณ สรางสรรคงานคิดแกไข  พัฒนาการเหมาะสมวัย ปรับตัวไดในสังคม 

สุขภาพดีถวนหนา รูรักษาคานิยม เติบโตอยางเหมาะสม  ดวยสังคมความพอเพียง "

พันธกิจ

1. พัฒนาผูเรียนใหเปน  “ มนุษยท่ีสมบูรณทั้งทางรางกาย   จิตใจ   สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข ”

2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูดานภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามความตองการของชุมชนและประเทศชาติ

3. พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งบูรณาการ     คุณธรรม     ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงและการรักษาสิ่งแวดลอม

4. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม     ดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง   รักการเรียนรู  และอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข

5. พัฒนาการบริหารจัดการบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม  แหลงเรียนรู   สื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐาน มุงสูผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา

เปาหมาย

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนาที่ตนนับถือ

2. เด็กรักการเรียนรู มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

Page 12 of 71



3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี และวิชาการควบคูคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สถานศึกษามีการบริหารดานอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือตอการเรียนรู      อยางมี

คุณภาพ 

6. สถานศึกษามีอัตลักษณท่ีโดดเดน เสริมสรางใหเด็กมีจิตสาธารณะ รัก รับใช และใหอภัย รูจักการให แบงปน โดยไมหวังผลตอบแทน

7. เด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

9. ครูจัดประสบการณผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบ พัฒนาเด็กในรูปแบบที่หลาก      หลาย

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. ผูเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึก และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม    มีจิตสาธารณะ  รัก  รับใช  และใหอภัย   มีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

2. ผูเรียนมีความรอบรูและทักษะชีวิต มีความเพียร  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  แสวหาความรูอยางตอเน่ือง  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  มีทักษะและ

สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค

3. ผูเรียนมีทักษะในการคิดและปฏิบัติจริง มีความสามารถในการแกปญหา   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   มีความสามารถในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนและงานอาชีพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูและการทํางานท่ีเหมาะสมกับโลกดิจิทัล ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม  (School  Based  Management)  ภายใตหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

วิสัยทัศน  และพันธกิจกอใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ

6. สถานศึกษาพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ชุมชน  ผูปกครอง  และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุนทุกกลุม

เปาหมายอยางมีคุณภาพ

7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี บรรยากาศ  สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ

8. สถานศึกษามีอัตลักษณท่ีโดดเดน เปนท้ังแหลงเรียนรู  มีความรัก ความอบอุน  มีการแบงปน ใหอภัย  และมีความสัมพันธที่ดีระหวางบาน  วัด โรงเรียนและชุมชน

9. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

10. ครูผูสอนจัดการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ  โดยบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน

          กลยุทธที่  1   สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ

2. แผนงานพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

          กลยุทธที่  2   สงเสริมใหเด็กรักการเรียนรู  มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

3. แผนงานพัฒนาคุณภาพครู

่
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         กลยุทธที่  3    พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร  ใหมีความรูความสามารถดานวิชาการ    ควบคูกับคุณธรรม   จริยธรรม  และการดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง    

4. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมและส่ือเทคโนโลยี

         กลยุทธที่  4    ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา ตามแนวหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน 

         กลยุทธที่ 1  พัฒนาผูเรียนใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นแก

ประโยชนสวนรวม  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”

2. แผนงานพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ

         กลยุทธที่ 2  พัฒนาศักยภาพในการจัดการการเรียนรูดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการของชุมชนและประเทศ

ชาติ

         กลยุทธที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   พรอมทั้งบูรณาการ  คุณธรรม  หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. แผนงานพัฒนาคุณภาพครู

         กลยุทธที่ 4  พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ดานวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง  และรักการเรียนรู

4. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมและส่ือเทคโนโลยี

         กลยุทธที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี  บรรยากาศสิ่งแวดลอม  แหลงเรียนรู  ระบบขอมูล  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  และภูมิปญญาทองถิ่นให

เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

     5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

         กลยุทธที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐานมุงสูผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา

เอกลักษณ

"วินัย  เสริมสรางบุคลิกภาพ"

อัตลักษณ

" รัก   รับใช   ใหอภัยตามแบบอยางพระแมมารีย"

Page 14 of 71



4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 7 97 121 - - 218

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 7 94 126 - - 220

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 7 107 130 - - 237

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 21 หองเรียน EP - 298 377 - - 675

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 7 87 152 - - 239

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 7 104 159 - - 263

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 8 104 181 - - 285

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 7 112 145 - - 257

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 7 111 152 - - 263

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 7 86 180 - - 266

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 43 หองเรียน EP - 604 969 - - 1,573

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 160 - - 160

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 181 - - 181

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 164 - - 164

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 505 - - 505

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 - 149 - - 149

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 134 - - 134

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 111 - - 111

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 394 - - 394

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 88 หองเรียน EP - 902 2,245 - - 3,147
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว สมปอง ทับปง

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว มนฤดี ฤกษมณีชัย

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว นิตยา โจสรรคนุสนธิ์

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

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 - 26 - - - 26

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 1 64 - 1 - 66

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 38 - 6 - 44

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม 1 128 - 7 - 136

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูพ่ีเลี้ยง 12 4 0 - - 16

- บุคลากร บริษัท Make a wit - 4 0 - - 4

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 12 8 0 - - 20

รวมทั้งส้ิน 13 136 0 7 - 156
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สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 21 675 26 26:1 33:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 43 1,573 66 24:1 37:1

ระดับมัธยมศึกษา 24 899 44 21:1 38:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 20 6 - - - - 26

ภาษาไทย - - 8 4 3 5 20

คณิตศาสตร - - 10 5 4 2 21

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 10 7 7 5 29

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 18 6 11 2 37

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 1 3 - 7

ศิลปะ - - 2 3 - 3 8

การงานอาชีพ - - 2 2 2 2 8

ภาษาตางประเทศ - - 13 4 5 6 28

รวม 20 6 66 32 35 25 184

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 66 - 66

- เนตรนารี - 34 34

- ยุวกาชาด - 22 22

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 43 24 67

กิจกรรมแนะแนว 43 24 67

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 152 104 256
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - 36 3 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - 30 2 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - 23 6 -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - 16 6 -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - 105 17

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขา

รับ การอบรม

ปที่

อบรม

"ครูคาทอลิก ศิษยพระคริสต ศิษยพระธรรมทูต ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 32 2562

อบรมศีลศักสิทธิ์ ฝายแผนงานครอบครัวซาเลเซียนโรงเรียนนารีวิทยา 32 2562

อบรมฟนฟูจิตใจ " จิตวิญญาณครู" ณ โรงเรียนนารีวิทยา 155 2562

อบรมศีลศักด์ิสิทธิ์ ณ โรงเรียนนารีวิทยา 26 2562

อบรมฆราวาสผูรับใช "ความศักดิ์สิทธิ์สําหรับคุณดวย" ณ กุลนที รีสอรท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 26 2562

อบรมฟนฟูจิตใจครูฆราวาสผูรับใชฯ จัดโดย จิตตาธิการกลุมฆราวาสผูรับใชฯ โรงเรียนารีวิทยา/บานนวกสถานฯ

จังหวัดนครปฐม
33 2563

อบรมครูใหมเครือผูรับใชฯ "รัก รับใช ใหอภัย" ตามแบบอยางพระแมมารีย 2 2563

Laodato Si และการสอนคําสอน จัดโดย สํานักงานเจาคณะแขวงซาเลเซียนแหงประเทศไทย กรุงเทพกรีฑา

กรุงเทพมหานคร
3 2563

อบรม หัวขอ "การเผยแพรความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง " จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด จังหวัดราชบุรี
1 2563

อบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน จัดโดยกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ ณ ไมแกวรีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 1 2563

อบรม หัวขอ "ขับเคลื่อนดวยความหวัง " ณ โรงเรียนนารีวิทยา 107 2564
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หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขา

รับ การอบรม

ปที่

อบรม

การจัดตั้งกลุมและวิธีการประชุมกลุมยุวธรรมฑูตในโรงเรียน ณ ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี 4 2564

อบรม หัวขอ "ยิ่งรูจักยิ่งรักนักบุญโยเซฟ ณ ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" 6 2564

อบรม หัวขอ "แบบอยางที่เรียบงายและงดงามของนักบุญโยเซฟ" ณ ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี 11 2564

อบรม หัวขอ "คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม" จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 5 2564

อบรม หัวขอ "จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการยอมรับและพัฒนาตนเอง" จัดโดย ศูนยความเปนเลิศทางจิตวิทยาและภาควิชา

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 2564

อบรม หัวขอ "การสอนคําสอนกับการนําความเชื่อเขาในวัฒนธรรมไทยตามคูมือแนะแนวการสอนคําสอน เลมใหม"

จัดโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสติธรรมแผนคริสติธรรมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
2 2564

อบรม หัวขอ "การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู " จัดโย คุรุสภา 1 2564

อบรม หัวขอ " ครูแกนนําโรงเรียนวิถีคริสต" จัดโดย สังฆมณฑลนครราชสีมา 1 2564

อบรม หัวขอ "ส่ือสารสันติ" ณ โรงเรียนนารีวิทยา 166 2564

อบรม หัวขอ "รูจักใจตนเองและการจัดการใจ" จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 1 2564
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ

โครงการ

1. โครงการเด็กรักดี

คาเปาหมาย

95.00 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย มีความซื่อสัตย

สุจริต ชวยเหลือแบงปนสมวัย 3. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 4. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

95.36 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย มีความซื่อสัตย

สุจริต ชวยเหลือแบงปนสมวัย 3. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 4. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมใหเด็กรักการเรียนรู มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

โครงการ

1. โครงการเรียนรูอยางสรางสรรค

คาเปาหมาย

95.00 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหรูจักรักการเรียนรูและสนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดตามวัย 2. เด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการสื่อสารสมวัย 3. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามวัย 4. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคตามวัย

ผลสําเร็จ

95.16 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหรูจักรักการเรียนรูและสนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดตามวัย 2. เด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการสื่อสารสมวัย 3. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามวัย 4. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคตามวัย

มาตรฐานการ - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน วิชาการควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมและการดําเนินชีวิต โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

คาเปาหมาย

95.00 : 1. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2. บุคลากรครูระดับ

การศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดพัฒนาตนเอง 3. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4.

บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 5. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ใชสื่อและ

เทคโนโลยีอยางหลากหลายสอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

ผลสําเร็จ

98.32 : 1. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2. บุคลากรครูระดับ

การศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดพัฒนาตนเอง 3. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4.

บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 5. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ใชสื่อและ

เทคโนโลยีอยางหลากหลายสอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 4

ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการเรียนรูคูปญญา

คาเปาหมาย
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95.00 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับ

ประสบการณตรงในการเพาะปลูก ดูแลพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 3. เด็กระดับการ

ศึกษาปฐมวัย ไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานการใช ICT เหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

95.23 : 1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับ

ประสบการณตรงในการเพาะปลูก ดูแลพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 3. เด็กระดับการ

ศึกษาปฐมวัย ไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานการใช ICT เหมาะสมตามวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผูเรียนใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม มี

วัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ”

โครงการ

1. 2. โครงการบานสีคุณธรรม

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนมีจิตอาสารูจักการเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะคอยใหความชวยเหลือผูอื่นอยู

เสมอ และมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มองโลกในแงดี มีความซ่ือสัตย และใหอภัยผูอื่นดวยใจจริง 2. ผูเรียนมีมารยาท มีความประพฤติที่ดีควบคู

ไปกับคุณธรรม เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพและศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น มีระเบียบวินัย

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนมีจิตอาสารูจักการเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะคอยใหความชวยเหลือผูอื่นอยู

เสมอ และมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มองโลกในแงดี มีความซ่ือสัตยและใหอภัยผูอื่นดวยใจจริง 2. ผูเรียนมีมารยาท มีความประพฤติที่ดีควบคู

ไปกับคุณธรรม เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพและศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น มีระเบียบวินัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2
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พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู ดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการของชุมชนและประเทศชาติ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน (8 กลุมสาระฯ)

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีทักษะการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรอบรู

และทักษะชีวิต สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

94.23 : ผูเรียนมีทักษะการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรอบรู

และทักษะชีวิต สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

พรอมทั้งบูรณาการคุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยกระบวนการคิด

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูผูสอนทุกคนไดบูรณาการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2. ผูเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยางมีสติ มีทักษะในการทํางาน ไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจาก

การเรียนรูโดยผานกิจกรรมสูการสรางสรรคชิ้นงาน โครงงานและงานวิจัย สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

ผลสําเร็จ

93.45 : 1. ครูผูสอนทุกคนไดบูรณาการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2. ผูเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยางมีสติ มีทักษะในการทํางาน ไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจาก

การเรียนรูโดยผานกิจกรรมสูการสรางสรรคชิ้นงาน โครงงานและงานวิจัย สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู

เรียนใหเปนคนดี คนเกง และรักการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : 1. บุคลากรครุเปนผูที่ไดรับการยอมรับเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรูดานวิชาการ มีคุณธรรม

จริยธรรม 2. บุคลากรครูเปนผูที่มีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ผลสําเร็จ

90.56 : 1. บุคลากรครุเปนผูที่ไดรับการยอมรับเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรูดานวิชาการ มีคุณธรรม

จริยธรรม 2. บุคลากรครูเปนผูที่มีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูผูสอน ใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆอยางสรางสรรค

ผลสําเร็จ

90.23 : 1. ครูผูสอน ใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรับความรู 2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
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เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆอยางสรางสรรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐานมุงสูผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและบริการสารสนเทศ

คาเปาหมาย

93.55 : 1. มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน

พัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 3. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกนักเรียน ผูปกครอง บุคคลและหนวยงานอื่นๆไดอยางรวดเร็ว ทันตอ

เหตุการณ 4. มีการบริหารงานดานการงานมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรวจสอบได

ผลสําเร็จ

95.06 : 1. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานเปนไปอยางมีแระสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศตางๆครบ

ถวนและเปนปจจุบัน ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกนักเรียน บุคคลและหนวยงานอื่นๆ งานดานการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตองและ

เปนปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 675 664 98.37 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 675 662 98.07 - - - -

3. ดานสังคม 675 661 97.93 - - - -

4. ดานสติปญญา 675 660 97.78 - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 266

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 36.83 36.77 49.97 - -49.97 - -

วิทยาศาสตร - 34.31 43.52 36.75 - -36.75 - -

ภาษาไทย - 50.38 55.22 46.11 - -46.11 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 39.22 49.13 71.11 - -71.11 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 164

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 24.47 28.87 29.45 - -29.45 - -

วิทยาศาสตร - 31.45 30.85 31.48 - -31.48 - -
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษาไทย - 51.19 61.01 63.18 - -63.18 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 31.11 38.91 45.30 - -45.30 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 111

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 64 เทียบ

ป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 21.28 24.01 27.68 - -27.68 - -

วิทยาศาสตร - 28.65 28.40 35.77 - -35.77 - -

ภาษาไทย - 46.40 44.46 50.18 - -50.18 - -

ภาษาอังกฤษ - 25.56 29.17 32.94 - -32.94 - -

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

- 36.87 38.41 40.30 - -40.30 - -

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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 239 239 100.00 263 261 99.24 285 283 99.30 257 252 98.05 263 225 85.55 266 144 54.14

คณิตศาสตร 239 239 100.00 263 261 99.24 285 282 98.95 257 228 88.72 263 191 72.62 266 147 55.26

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

239 239 100.00 263 253 96.20 285 281 98.60 257 236 91.83 263 190 72.24 266 182 68.42

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

239 239 100.00 263 261 99.24 285 278 97.54 257 249 96.89 263 242 92.02 266 237 89.10

ประวัติศาสตร 239 239 100.00 263 261 99.24 285 278 97.54 257 226 87.94 263 196 74.52 266 223 83.83

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
239 239 100.00 263 261 99.24 285 277 97.19 257 239 93.00 263 246 93.54 266 255 95.86

ศิลปะ 239 239 100.00 263 260 98.86 285 239 83.86 257 257 100.00 263 230 87.45 266 238 89.47

การงานอาชีพ 239 236 98.74 263 253 96.20 285 263 92.28 257 216 84.05 263 201 76.43 266 200 75.19

ภาษาตาง

ประเทศ
239 238 99.58 263 228 86.69 285 263 92.28 257 257 100.00 263 195 74.14 266 146 54.89

ภาษาอังกฤษ

(ฟง-พูด)
239 233 97.49 263 227 86.31 285 268 94.04 257 250 97.28 263 223 84.79 266 217 81.58

ภาษาจีน 239 235 98.33 263 228 86.69 285 283 99.30 257 237 92.22 263 189 71.86 266 160 60.15
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 160 133 83.13 181 118 65.19 163 123 75.46

คณิตศาสตร 160 95 59.38 181 83 45.86 163 79 48.47

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
160 73 45.63 181 54 29.83 163 100 61.35

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
160 150 93.75 181 132 72.93 163 123 75.46

ประวัติศาสตร 160 91 56.88 181 125 69.06 163 127 77.91

สุขศึกษาและพลศึกษา 160 154 96.25 181 161 88.95 163 128 78.53

ศิลปะ 160 143 89.38 181 120 66.30 163 122 74.85

การงานอาชีพ 160 132 82.50 181 146 80.66 163 131 80.37

ภาษาตางประเทศ 160 136 85.00 181 68 37.57 163 103 63.19

การออกแบบและ

เทคโนโลยี
160 123 76.88 181 143 79.01 163 103 63.19

คณิตศาสตรเขมขน 98 79 80.61 94 57 60.64 91 76 83.52

ภาษาจีน 160 142 88.75 181 122 67.40 163 125 76.69

ภาษาจีนในชีวิตประจํา

วัน
62 59 95.16 88 68 77.27 72 55 76.39

ของเลนวิทยาศาสตรเชิง

STEM1
98 58 59.18 94 43 45.74 91 61 67.03

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 62 51 82.26 88 64 72.73 72 64 88.89

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 160 137 85.63 88 60 68.18 163 124 76.07

Reding and Writing 62 59 95.16 88 49 55.68 72 56 77.78

ภาษาไทยเขียนเชิง

วิชาการ
- - - 94 43 45.74 - - -
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 161 153 95.03 181 122 67.40 164 107 65.24

คณิตศาสตร 161 115 71.43 181 99 54.70 164 17 10.37

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
161 54 33.54 181 80 44.20 164 78 47.56

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
161 122 75.78 181 115 63.54 164 118 71.95

ประวัติศาสตร 161 66 40.99 181 116 64.09 164 111 67.68

สุขศึกษาและพลศึกษา 161 160 99.38 181 179 98.90 164 129 78.66

ศิลปะ 161 160 99.38 181 119 65.75 164 138 84.15

การงานอาชีพ 161 121 75.16 181 122 67.40 164 150 91.46

ภาษาตางประเทศ 161 105 65.22 181 32 17.68 164 82 50.00

เทคโนโลยี (วิทยาการ

คํานวณ)
161 110 68.32 181 177 97.79 164 103 62.80

ภาษาจีน 161 142 88.20 181 156 86.19 164 148 90.24

คณิตศาสตรเขมขน 99 74 74.75 94 64 68.09 92 39 42.39

ของเลนวิทยาศาสตรเชิง

STEM2
99 66 66.67 - - - - - -

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 62 45 72.58 88 86 97.73 72 63 87.50

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 161 108 67.08 87 51 58.62 164 105 64.02

Reading and Writing 62 51 82.26 87 52 59.77 72 58 80.56

ภาษาจีนในชีวิตประจํา

วัน
62 59 95.16 87 68 78.16 72 64 88.89

โครงงานเพื่อการเรียนรู - - - 94 65 69.15 - - -

ภาษาไทยนําเสนอ - - - 94 65 69.15 - - -

ภาษาอังกฤษนําเสนอ - - - 94 50 53.19 - - -

เชื้อเพลิงเพื่อการ

คมนาคม
- - - - - - 92 66 71.74
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 149 115 77.18 134 102 76.12 111 108 97.30

คณิตศาสตร 149 119 79.87 134 106 79.10 28 21 75.00

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - - - -

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
149 141 94.63 134 121 90.30 111 108 97.30

ประวัติศาสตร 149 127 85.23 134 113 84.33 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 149 139 93.29 134 129 96.27 111 110 99.10

ศิลปะ 149 145 97.32 134 128 95.52 111 111 100.00

การงานอาชีพ 149 146 97.99 134 125 93.28 111 108 97.30

ภาษาตางประเทศ 149 77 51.68 137 63 45.99 111 87 78.38

วิทยาศาสตรชีวภาพ 73 69 94.52 - - - - - -

เทคโนโลยี (การออกแบบ

และเทคโนโลยี)
149 143 95.97 134 131 97.76 111 111 100.00

คณิตศาสตร(เพิ่มเติม) 117 92 78.63 96 85 88.54 83 74 89.16

บัญชี 41 29 70.73 39 32 82.05 28 26 92.86

ภาษาจีน 117 92 78.63 96 79 82.29 83 76 91.57

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 32 28 87.50 41 27 65.85 28 17 60.71

ฟสิกส 76 33 43.42 57 52 91.23 55 48 87.27

เคมี 76 50 65.79 57 46 80.70 55 35 63.64

ชีววิทยา 76 54 71.05 57 53 92.98 55 43 78.18

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 32 32 100.00 41 23 56.10 28 23 82.14

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 76 75 98.68 57 55 96.49 55 55 100.00

อังกฤษเพื่อการส่ือสาร 73 73 100.00 80 57 71.25 56 53 94.64

Reading and Writing 73 49 67.12 80 53 66.25 28 15 53.57

วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) - - - 80 54 67.50 - - -

โลก ดาราศาสตรและอวกาศ - - - - - - 55 52 94.55
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ประวัติวรรณคดีไทย - - - - - - 56 51 91.07

พันธุกรรมและสารสังเคราะห - - - - - - 56 50 89.29
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 149 68 45.64 134 71 52.99 111 92 82.88

คณิตศาสตร 149 48 32.21 134 46 34.33 28 17 60.71

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - - - -

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
149 112 75.17 134 105 78.36 111 68 61.26

ประวัติศาสตร 149 134 89.93 134 88 65.67 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 149 142 95.30 134 121 90.30 111 107 96.40

ศิลปะ 149 142 95.30 134 121 90.30 111 110 99.10

การงานอาชีพ 149 141 94.63 134 121 90.30 111 110 99.10

ภาษาตางประเทศ 149 27 18.12 134 83 61.94 111 30 27.03

วิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี) 73 59 80.82 - - - 55 38 69.09

เทคโนโลยี(วิทยาการ

คํานวณ)
149 148 99.33 134 127 94.78 111 107 96.40

คณิตศาสตร(เพิ่มเติม) 117 39 33.33 96 35 36.46 83 54 65.06

บัญชี 41 37 90.24 39 26 66.67 28 21 75.00

ภาษาจีน 117 97 82.91 96 75 78.13 83 76 91.57

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 32 27 84.38 41 24 58.54 28 20 71.43

ฟสิกส 76 29 38.16 57 12 21.05 - - -

เคมี 76 56 73.68 57 41 71.93 - - -

ชีววิทยา 76 23 30.26 57 10 17.54 - - -

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 32 32 100.00 40 38 95.00 28 20 71.43

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 76 73 96.05 57 49 85.96 55 54 98.18

อังกฤษเพื่อการส่ือสาร 73 70 95.89 78 54 69.23 56 33 58.93

Reading and Writing 73 46 63.01 77 43 55.84 28 16 57.14

โลกดาราศาสตรและอวกาศ - - - 80 54 67.50 - - -

วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) - - - - - - 55 27 49.09
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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

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

วิทยาศาสตรชีวภาพ - - - - - - 55 10 18.18

ประวัติวรรณคดีไทย - - - - - - 56 34 60.71

แสงและเสียง - - - - - - 56 36 64.29
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 285

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 55.14 53.48 - -53.48 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 51.28 45.26 - -45.26 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 53.21 49.37 - -49.37 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 239

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 80.29 72.92 - -72.92 - -

อานออกเสียง - 69.95 83.41 87.39 - -87.39 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 266

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 164

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
164.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
164.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
164.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
164.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
164.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
164.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 164.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 164.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 111

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 239 - - - - - - - - -

ป.2 263 - - - - - - - - -

ป.3 285 - - - - - - - - -

ป.4 257 - - - - - - - - -

ป.5 263 - - - - - - - - -

ป.6 266 - - - - - - - - -

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.1 160 - - - - - - - - -

ม.2 181 - - - - - - - - -

ม.3 164 - - - - - - - - -

ม.4 149 - - - - - - - - -

ม.5 134 - - - - - - - - -

ม.6 111 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

บานสีคุณธรรม ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

Open Minded Teachers ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

NRV’s Brighter Brains ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการบานสีคุณธรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

โครงการเศษอาหารเปนศูนย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กิจกรรม Read to line ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

NRV’s Brighter Brains (จุดประกาย

ความคิดพิชิตนวัตกรรม)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

รางวัล เด็กดีเดน สาขาคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

เทศบาลเมือง

จังหวัดราชบุรี
2563

การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ( Reading Test : RT) ไดผลการประเมิน

100 คะแนน จํานวน 10 คน
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักทดสอบ

ทางการศึกษา

(สพฐ.)

2563

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม

100 คะแนน จํานวน 3 คน
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักทดสอบ

ทางการศึกษา

(สพฐ.)

2563

รางวัลระดับจังหวัดวิชาวิทยาศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเอดู พารค

จํากัด
2563

รับใบประกาศเกียรติคุณทําคะแนน PRE - GIFTED'63 ไดคะแนนในระดับจังหวัด ดังนี้ -

ประเภทคะแนนรวม อันดับ 1 วิชาวิทยาศาสตร อันดับ 1 ประเภทคะแนนรวม
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

โครงการทดสอบความรู Pre-gifed ( คณิต วิทย อังกฤษ) ไดรับรางวัล ดังนี้ ใบประกาศ

เกียรติคุณคะแนนยอดเยี่ยม (กลุม Bronze Class)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เกียรติบัตรในการทดสอบความรูวิชา Advanced English ไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเสริม

ปญญา
2563

เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมของจังหวัดราชบุรีในการทดสอบภาคความรูวิชาคณิตศาสตร ดังนี้

เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเสริม

ปญญา
2563

นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุนที่ 12 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มูลนิธิการศึกษา

พระราชทาน

สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ

สยามมกุฏราช

กุมาร

2563

เกียรติบัตรครูผูฝกสอนนักเรียนเขาประกวดมารยาทไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครู

ภาค/

ประเทศ
ไฟฟาบีทีเอส 2564

เกียรติบัตรครูผูฝกสอนนักเรียนเขาประกวดวาดภาพดิจิทัล ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครู

ภาค/

ประเทศ
ไฟฟาบีทีเอส 2564

เกียรติบัตรครูผูฝกสอนดีเดนดานการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ครู
ภาค/

ประเทศ
ไฟฟาบีทีเอส 2564

เกียรติบัตรครูผูฝกซอมนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 การแขงขันการ

ออกแบบดิจิทัลโปสเตอร "คนไทยเขาใจ โควิด -19 เรียนรูที่จะอยูอยางปลอดภัย"
ครู

ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัย

คริสเตียน

จังหวัดนครปฐม

2564

เกียรติบัตรรางวัลชมเชยพรอมเงินรางวัลการประกวดเรียงความหัวขอ "แนวทางการสอนธรรม

ปฏิบัติในชั้นเรียน" โครงการเผยแพรเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาชิรญาณว

โรรส ที่ทรงประกาศยกยองจากองคการยูเนสโก วาเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรไทย ใน

วาระครบ 100 ป แหงการสิ้นพระชนม

ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานแมกอง

ธรรมสนามหลวง
2564

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานอง

สรภัญญะ ในการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภท ทีม

5 คน ระดับประเทศงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

กรมการศาสนา

กระทรวง

วัฒนธรรม รวม

กับศูนยสงเสริม

ศีลธรรม วัด

ชัยชนะสงคราม

2564

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-

6
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
ไฟฟาบีทีเอส 2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดขับรองบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่

1-3 จากการแขงขันทักษะวิชาการออนไลนโรงเรียนเอกชน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

2564

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดอานฟงเสียงภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 การ

แขงขันทักษะทางวิชาการออนไลนโรงเรียนเอกชน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

2564

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแขงขันปริศนารอยกรอง (ผะหมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่

1-3 จากการแขงขันทักษะทางวิชาการออนไลนโรงเรียนเอกชน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

2564

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 การ

แขังขันทักษะทางวิชาการออนไลนโรงเรียนเอกชน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

2564

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

การแขงขันทักษะทางวิชาการออนไลนโรงเรียนเอกชน
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

2564

เกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 โครงการเทอยางไทย ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดรับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 และ 4-6

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
ไฟฟาบีทีเอส 2564

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม

100 คะแนน จํานวน 4 คน
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักทดสอบ

ทางการศึกษา

(สพฐ.)

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน

และครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (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

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 675

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 - 663 98.22
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 666

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 658

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 672

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 657

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได - 662 98.07
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 660

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 660

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 663

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 664

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 660

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 664

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 655

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 663

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 668

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม - 661 97.93
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

ในตนเอง
√ - 661

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 662

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 661

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 660

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 661

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 662

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได - 659 97.63
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 662

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 653

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 659

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน

เร่ือง งาย ๆ ได

√ - 655

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 663

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 660

สรุปผลการประเมิน 97.96
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

๑.  มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

          โรงเรียนไดจัดทําโครงการสุขภาพดีถวนหนา  ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  โดยกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมี

สุขนิสัยท่ีดี ไดรับอาหารกลางวัน อาหารวาง นม นํ้าดื่มที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ มีการติดตอเจาหนาที่มาใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  การเสริม

สรางภูมิคุมกัน   ควบคูกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย   และยังไดทําแผนการจัดประสบการณ   เรื่อง กิจวัตรประจําวันและการปองกันอุบัติเหตุ   เพื่อใหเด็กไดรูจักดูแล

ตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด จากการจัดโครงการสุขภาพดีถวนหนาและจัดทําแผนการจัดประสบการณ สงผลใหเด็ก
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มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวได การใชมือและตาประสานสัมพันธกัน รูจักดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค   สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล   สิ่งแวดลอมและ

สถานการณท่ีเส่ียงอันตราย

๒. มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          โรงเรียนไดจัดทําโครงการเสริมสรางสุนทรียภาพ  ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมอนุบาลหรรษา และกิจกรรมสุนทรียภาพ   โดยกิจกรรมอนุบาลหรรษา  สงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  เหมาะสมกับวัยและความสามารถของแตละบุคคล สงเสริมใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม เชน รอง

เพลง เลานิทาน เลนเกม และฝกกายบริหาร  จัดใหเด็กไดออกกําลังกายทุกวันหลังเคารพธงชาติ  ซึ่งทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว  ไดรับประสบการณตรง  รวม

ท้ังเปนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ทําใหเด็กทุกคนมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม   และกิจกรรมสุนทรียภาพ มีการประกวดผลงาน

สรางสรรคในวันสําคัญตาง ๆ สงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางดานศิลปะ ความคิดสรางสรรคจินตนาการ การกลาแสดงออกไดเหมาะสมกับวัย  จากการจัดโครงการเสริมสราง

สุนทรียภาพ   สงผลใหเด็กราเริงแจมใส   แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสมกับวัย   รูจักยับยั้งชั่งใจ   อดทนในการรอคอย   รูจักยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน   มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซ่ือสัตยสุจริต   มีคุณธรรม

จริยธรรม  ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

๓.  มีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

                   โรงเรียนไดจัดทําโครงการเด็กรักดี   ประกอบไปดวย   กิจกรรมจิตอาสา   และกิจกรรมหนูรักจริยธรรม    กิจกรรมจิตอาสา     จัดกิจกรรมโดยใหเด็กมีสวนรวมในการ

ทําความดี   ท้ังท่ีโรงเรียน  บาน   และชุมชน สงเสริมใหเด็กมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น   รูจักเสียสละ รวมมือ รวมใจในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมและกิจกรรมหนูรักจริยธรรม

  จัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย พุทธศาสนา และคริสตศาสนา จัดเสริมประสบการณเนนการเรียนรูเร่ือง ตานทุจริต   สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม

จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งมีสุนทรียภาพและความดีงาม ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะ

สมตามวัยและ การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จากการจัดโครงการเด็กรักดีสงผลใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน   มีวินัยในตนเอง ประหยัด

และพอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม การทักทายและการมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอมรับ

หรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว  เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก

ความรุนแรง

๔.  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู 

                     โรงเรียนไดจัดทําโครงการเรียนรูอยางสรางสรรค   ประกอบไปดวยกิจกรรมรักการอาน     กิจกรรมภาษาพาเพลิน   งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ   งานหนูนอย

สรางสรรค  โดยกิจกรรมรักการอาน เน่ืองจากสถานการณโควิด (COVID-19) จึงมีการจัดกิจกรรมบูรณาการผานการเรียนรูในหองเรียน สงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน แสวงหา

ความรูดวยตนเอง จากมุมหนังสือภายในและภานนอกหองเรียนอยางเหมาะสมตามวัย   กิจกรรมภาษาพาเพลิน   มีการประกวดคัดลายมือ   เปนการสงเสริมเอกลักษณความเปน

ชาติไทย   สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา  และความสามารถในดานการใชภาษาส่ือสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย   งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ ครูจัด

ทําแผนการจัดประสบการณเรื่อง วิทยาศาสตรนารูและคณิตศาสตรแสนสนุก เด็กไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง   และงานหนู

นอยสรางสรรค   สงเสริมใหเด็กไดแสดงออก   ถายทอดผลงานของตนเอง   มีความคิดสรางสรรค/จินตนาการเหมาะสมกับวัย   และยังมีโครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย 

ประกอบไปดวย กิจกรรมโครงงาน  กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร   และกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   โดยกิจกรรมโครงงาน  สงเสริมใหเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน

ทักษะกระบวนการตาง ๆ  ท้ังดานเน้ือหาสาระ  ทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษา หรือการปฏิบัติและมีเจตคติที่ดี เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรู

รวมกัน กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร   เด็กรวมกันทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาตร   สงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง   รูจักสังเกต ทดลอง คิดหาเหตุผล   ฝกการคิด

วิเคราะหไดเปนอยางดี นอกจากนี้โรงเรียนไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย และกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ชวงสถานการณโควิด (COVID-19) ได

บูรณาการใหเด็กไดเรียนรูในหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีทักษะการใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย จากการจัดโครงการเรียนรู

อยางสรางสรรคและโครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย   สงผลใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ   ต้ังคําถามสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและสามารถคนหาคํา

ตอบไดดวยตนเอง  อีกทั้งมีหองศูนยการเรียนรูตามแนว Thinking School  และหอง Story tales home  (บานนิทาน)  เพื่อสงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอาน

ไดเหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  คิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆได สรางสรรคผลงาน

ตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ  และใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู

ได
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 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 √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด 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 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

         โรงเรียนนารีวิทยา   ระดับการศึกษาปฐมวัย    มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณที่เตรียมความพรอม เนนการ

เรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กแตละบุคคล สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น มีครูที่จบการศึกษา

ปฐมวัย และมีประสบการณในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเพียงพอกับชั้นเรียน   และมีพ่ีเลี้ยงที่ผานการอบรมดานการดูแลเด็กปฐมวัย สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูมีความรูความสามารถในการวิเคราะห   ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   มีทักษะในการจัดประสบการณการประเมินพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบกิจกรรม  มีการสังเกต และปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง  มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึง
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ถึงดานความปลอดภัยของเด็ก   สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรายบุคคลและรายกลุม  มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู     เชน  ของเลน  หนังสือนิทาน  สื่อจาก

ธรรมชาติ   สื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู     มุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการเลนอยางมีความสุข มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการทางดานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอและทั่วถึง   นอกจากน้ียังไดนํากระบวนการ PLC “ชุมชนแหงการ

เรียนรู”   มาเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   ทําใหครูเกิดการรวมมือ   รวมพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสูคุณภาพเด็ก   มีการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด   มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน    มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา     ติดตามผลการดําเนินงาน     จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม  พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 26

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ - 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 25

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 26

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√ - 26

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข - 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 25

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย

รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 26

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 26

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย - 25 96.15
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 26

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 25

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 25

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย

ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 25

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
- 26 100.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 26

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 25

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 26

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 25

สรุปผลการประเมิน 99.04
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

     ครูจัดประสบการณโดยการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา   มีกิจกรรมที่สง

เสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ดาน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ - จิตใจ   สังคม  และสติปญญา  ไดเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  มีการจัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณ

เดิม   เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระตามความสนใจ  ความสามารถตอบสนองวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล  จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  ภายใตสถานการณ

(COVID-19)   เด็กไดรับประสบการณตรง   เลนและปฏิบัติกิจกรรม   เรียนรู ลงมือ และสรางองคความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัยและมีความสุข     จัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม   ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   และความสนใจของเด็ก   มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมีผูปครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 2,472

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 90.00 2,225 90.01
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,472

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,472

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,989

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,965

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
90.00 2,280 92.23

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 2,262

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 2,315

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 2,262

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 2,289 92.60
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 2,315

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 2,262

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 2,410 97.49
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 2,472
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 2,348

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 2,472 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 2,472

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 2,360 95.47
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 2,329

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 2,391

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 2,435 98.50
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 2,398

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 2,472

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 2,423 98.02
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 2,472

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 2,373

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 2,404 97.25
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 2,404

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 2,312 93.53
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 2,250
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10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 2,373

สรุปผลการประเมิน 95.51
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

      สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน  และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มี

การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   โดยมีการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Active   Learning)   สอดแทรกทุกกลุมสาระการเรียนรู

และทุกระดับช้ัน  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา  มีการประชุมครูเพ่ือกําหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ออกแแบบโครงการ/

กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

         ครูผูสอนมีความตระหนัก  มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active  Learning)  ทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติ  ศึกษาคนควาองคความรูดวยตนเอง มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพผูเรียน

ดวยกระบวนการคิด  การแกปญหา  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางหลากหลาย  สามารถวิเคราะหปญหา  แกปญหาอยางเปนระบบ  ฝกทักษะกระบวนการคิด

อยางหลากหลาย   สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน     สรางสรรคส่ิงตางๆและพัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถ   นําความรูและประสบการณมาใชในการแก

ปญหา     ใชทักษะกระบวนการคิดซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21   ผูเรียนมีความรับผิดชอบ   มีวินัยในการทํางาน   ปรับตัวไดตามสถานการณในสังคมยุค

ปจจุบัน  ผูเรียนมีภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี และมีทักษะชีวิต  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  NRV' s  Brighter  Brains  เปนกระบวนการการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนไดฝกทักษะดาน

การอาน   การพูด   การฟง การถาม และท่ีสําคัญผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหดวยตนเองและประมวลความรูที่คงทนและถาวร   จากการดําเนินการจัดหองเรียนดวยวิธีการ   Active

Learning  พบวา  หองเรียนเปนหองเรียนมีชีวิต  ทั้งครูและผูเรียนเรียนรูไปดวยกัน  สงผลใหเกิดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย

         ในดานคุณภาพของผูเรียน   ผลการประเมินคิดเปนรอยละ   95.51   สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมี

วิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได   ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   ในดานการเรียนรู   การ

ส่ือสาร   และการทํางาน   รูจักวางแผน   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย   กลาแสดงออก   และแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค   สืบคนขอมูลและ

แสวงหาความรูจากส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเอง  รูเทาทั่นสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผูเรียนมีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษา

ตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนและการทํางานหรืองานอาชีพ   มีความประพฤติดานคุณธรรม   จริยธรรม คานิยม   จิตสังคมและจิตสํานึกที่ดี   เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด   มีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข     
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 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 และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

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

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

      สถานศึกษามีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจไวอยางชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  ทองถิ่น  วัตถุประสงคของแผนการศึกษา

ชาติและของตนสังกัด รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสังคม   จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ป   และแผนปฏิบัติการประจําป ผานการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  มีคูมือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหสภาพปญหา (SWOT Analysis) คุณภาพการจัดการศึกษาแตละฝายที่เกี่ยวของพรอมนํามาวางแผนพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา ความตองการและนโยบายของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมวางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ

นิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการที่เปนระบบและตอเนื่องโดยใชกระบวนการ PDCAA ( PLAN - DO - CHECK - ACT - ACCOUNTABILITY ) เพื่อ

พัฒนาตามแผนงานท่ีวางไวใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ( School Based Management : SBM ) 

       สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงาน  6 ฝาย  ไดแก  ฝายบุคลากร  ฝายวิชาการ  ฝายอาคารสถานที่  ฝายธุรการ-การเงิน  ฝายจิตตาภิบาล  และฝายกิจการนักเรียน  มี

การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน  ครอบคลุมงาน 4 ฝาย  คือ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงานบริหารงานทั่วไป  มีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนา

ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อสงเสริมใหมีจิตวิญญาณความเปนครู  จรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรม  สงผลใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและเปดโอกาศ
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ใหครูไดศึกษาตอ  ศึกษาดูงาน  รวมประชุม อบรมสัมมนา  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  สถานศึกษามีสวัสดิการครูและครอบครัวของบุคคลากรทุกคน  เสริมสรางแรง

จูงใจอยางตอเน่ือง  สถานศึกษาใชแผนพัฒนาดวยกระบวนการคิดวิเคราะหและการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวางแผนบริหารทั่วไป  ดําเนินการพัฒนาระบบเครือ

ขาย  ขอมูลสารสนเทศอยางชัดเจน  มีการบันทึกขอตกลง (MOU)  กับสถาบันอื่นๆ  อาทิ เชน ศูนยวิชาการคณะซาเลเซียน  บริษัทผลิตปญญา จํากัด  Make a wit  และสถาบัน

จัดการศึกษาปญญาภิวัฒน (PIM)   ม่ีการวางแผนจัดสภาพแวดลอมแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

         ผูบริหารมีความต้ังใจ  มีความมุงมั่น มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และมีวิสัยทัศนท่ีดี มีมนุษยสัมพันธและเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน สงเสริมพัฒนาการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล 4.0  โดยใชระบบ Mas  School  เปนฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน  ผูปกครอง  บุคลากร และการวัดผล

ประเมินผลของผูเรียน   นําระบบ   "School   Bight"   ซึ่งเปนระบบการบริหารสถานศึกษาดิจิทัลผานแอปพลิเคชันครบวงจรที่พัฒนาขึ้นสําหรับสถานศึกษาเพื่อใหโรงเรียน ครู

นักเรียน และผูปกครองสามารถทํางานและเขาถึงขอมูลรายงานตางๆอยางเปนปจจุบัน  เชน การเช็คชื่อนักเรียน  แจงลา  แจงขาวสาร แจงการบาน ปฏิทินโรงเรียน และการซ้ือ

สินคา เชน อุปกรณการเรียน  นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการอานโดยผานแอปพลิเคชันไลน ( Read  to  line )  เปนผลงานของนักเรียนในการพัฒนาระบบ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 110

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 107 97.27 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 105

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 110

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 110

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ

รู และนําเสนอผลงาน
√ - 108

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 103

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 90.00 104 94.55 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 107

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 99

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 107

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.00 104 94.55 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 104

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 104

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 105 95.45 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 105

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 105

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 105
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 105

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 105 95.45 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 105

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

รูของตนเอง
√ - 105

สรุปผลการประเมิน 95.45 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

        สถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนมีแผนบูรณาการการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning)  จัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามมาตรฐานการเรียนรู  คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก  แสดงความคิดเห็น สรุป

องคความรู นําเสนอผลงาน มีความรอบรูและทักษะชีวิตสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูที่หลากหลายที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู   มีการแลกเปลี่ยนความรู   เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง   ภายใต

สถานการณ COVID-19 ครูจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวม

กันอยางมีความสุข   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ   มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลอ

ยางหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล   เนนทักษะกระบวนการคิดและใชองคความรูบูรณาการการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษา ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู  ผูเรียนนําความรูมาใชพัฒนาตนเองและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

มีความสุข     
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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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 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. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 2. สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี 3. รูจัก

ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 5. มีวินัยในตนเอง

มีจิตอาสา รูจักชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืน 6. เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 7. มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 8. มีความรู ความสามารถ กลา

คิด กลาแสดงออก 9. รูจักการเปนผูนํา ผูตาม 10. มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน และมีความรูพื้นฐานสมวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2. มีครูที่มีวุฒิและมีประสบการณดานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเพียงพอกับชั้น

เรียน และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3. มีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และใหการบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ 4. มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 2. มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2. ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของชุมชน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน มีความต้ังใจ มุงมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน 2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ

อยางเปนระบบ มีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและความสามารถ 2. ครูมีแผนบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยใชโมเดล NRV' s Brighter Brains (จุดประกายความคิด พิชิตนวัตกรรม) เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และทักษะแหงศตวรรษที่ 21

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด แกปญหา คิดอยางมีระบบ 2. มีทักษะการสังเกต แสวงหาความรู 3. สงเสริมใหมีสมาธิในการเรียนรู 4. สงเสริมใหเด็กรูจักการอยู

อยางพอเพียง รูคุณคาของอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. พัฒนาครูใหมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 2. สงเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดประสบการณ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. นําผลการฝกอบรมมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย

เหมาะสมกับชวงอายุของเด็ก กระตุนใหคิดและหาคําตอบ

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. พัฒนาผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาใหมีทักษะการอานคลอง เขียนคลอง 2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับ

เคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 2. ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพื่อผูเรียนนําไปใช

พัฒนาตนเอง

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. สงเสริมทักษะการคิด แกปญหา คิดสรางสรรค

2. ฝกทักษะการสังเกต การแสวงหาความรู

3. ฝกจิตใหมีสมาธิในการเรียนรู

4. ฝกใหเด็กรูจักการอยูอยางพอเพียง รูคุณคาของอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

5. ฝกใหเด็กคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค  

6. จัดกิจกรรมท่ีเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อนําไปสูการใหเกิดโรงเรียนคุณธรรม

7. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณปจจุบัน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1. พัฒนาผูเรียนใหสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดการศึกษาทุกระดับโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ

3. สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพอยางเปนรูปธรรม

 

 

6. ความตองการชวยเหลือ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. เปดโอกาสใหเด็กไดเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ

2. การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร

3. ทุนการศึกษา

4. ใหเด็กไปทัศนศึกษา/เรียนรูนอกหองเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1. ตองการงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลใหมากกวานี้

2. การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากรครู

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- โครงการบานสีคุณธรรม

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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2. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อใหเด็กมีอัตลักษณ คือ  “ รัก รับใช ใหอภัย ตามแบบอยางพระแมมารีย ”  และเอกลักษณ  คือ  “ วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ ” ปรากฏชัดขึ้นในตัวของเด็ก

 ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

          เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีอัตลักษณของโรงเรียน  คือ  “

รัก รับใช ใหอภัย ตามแบบอยางพระแมมารีย ”   และเอกลักษณของโรงเรียน  คือ  “ วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ ”  ปรากฏชัดขึ้นในตัวของเด็ก

 การขยายผล

          ไดแบงปนการจัดกิจกรรมโครงการบานสีคุณธรรมใหกับโรงเรียนในเครือคณะผูรับใชฯ

       

- NRV’s Brighter Brains

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และมีสมรรถนะตามวัย

2. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณของครูโดยเนนเด็กเปนสําคัญดวยแนวทางปฏิบัติ NRV’s Brighter Brains

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

เด็กเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และมีสมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย ครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเนนเด็กเปนสําคัญ ดวยกระบวนการ NRV’s

Brighter Brains ซึ่งปรากฏผล ดังน้ี

เด็กเกิดทักษะการเรียนรู มีความสามารถในการรับรู   มีการการพัฒนาดานความคิดและอารมณ

เด็กเกิดทักษะชีวิต มีความสามารถในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในการดํารงชีวิต การปรับตัว หรือแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความสมบูรณ  พรอมทั้งดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

เด็กเกิดสมรรถนะตามวัย มีความสามารถในการเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการดานสังคม  พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการดานความคิดและสติปญญา

พัฒนาการดานภาษา พัฒนาการดานจริยธรรม  และพัฒนาการดานการสรางสรรค

บุคลากรครูระดับปฐมวัย ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดวยการบวนการ NRV’s Brighter Brains  

การเผยแพร

1. เผยแพรกระบวนการ NRV’s Brighter Brains ใหแกโรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรับใชฯ จํานวน 10 โรงเรียน

2. เผยแพรกระบวนการ NRV’s Brighter Brains ผานเว็บไซตโรงเรียนนารีวิทยา www.nrv.ac.th

- โครงการบานสีคุณธรรม

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

2. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสํานึก  จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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3. เพื่อใหนักเรียนมีอัตลักษณคือ  "รัก  รับใช  และใหอภัย"  และเอกลักษณของโรงเรียนคือ "วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ"  ปรากฏชัดขึ้นในตัวของนักเรียน

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

1. นักเรียนมีมีการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ  มีคุรธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ

3. นักเรียนมีอัตลักษณ  คือ  " รัก  รับใช  และใหอภัย"  และสงเสริมเอกลักษณ  " วินัยเสิมสรางบุคลิกภาพใหปรากฎชัดขึ้นในตัวของผูเรียน"

การขยายผล

1. ไดแบงปนการจัดกิจกรรมโครงการบานสีใหกับโรงเรียนในเครือคณะผูรับใชฯ

2. ตัวแทนครูเปนวิทยากรแนะนําโครงการบานสีใหกับโรงเรียนในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV's Brigther Brains

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู  และทักษะชีวิต  ในทักษะแหงศตสวรรษที่ 21

2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยแนวปฏิบัติ   NRV's Brigther  Brains

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

      ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู  และทักษะชีวิต  ตามทักษะแหงศตวรรษที่ 21  และครุผูสอนออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยกระบวนการ

NRV's Brigther  Brains  ซึ่งปรากฎผล ดังน้ี

1. ผูเรียนสามารถตั้งคําถามในส่ิงท่ีตนเองสงสัยไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ  ผานกระบวนการถามคือสอน

2. ผูเรียนเกิดทักษะ  4C  ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21  ตามกระบวนการ "ถามคือสอน  สะทอนคิดคือเรียน  เขียนคือคิด"  เกิดนวัตกรรมดวยตัวของ

ผูเรียนเอง

3. บุคลากรครูไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยกระบวนการ  NRV's Brigther  Brains

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ

การเผยแพร

เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล   NRV's Brigther  Brains  ใหแกโรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรับใชดวงหทัยนิรมล  จํานวน 10  โรงเรียน 

การไดรับการยอมรับ

โรงเรียนนารีวิทยา  ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเพาะพันธุปญญาของศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา  ประจําภาคกลาง
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นางสาวอรุณี  สุมารินทร  ครูแกนนํา NRV's Brigther  Brains ไดรับรางวัลครูปญญาทีปกรเพาะพันธุปญญา  "ครูผูมีอุดมการณเพาะพันธุปญญาเปนชีวิต"  จากหนวย

จัดการโครงการเพาะพันธุปญญา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวนิตยา โจสรรคนุสนธิ์   ผูอํานวยการ

นางจิราภรณ ศิริอนุสรณศักด์ิ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนเรื่องการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ)



 

 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------- 

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2563      และประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนารีวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    การประกัน
คุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     โรงเรียนนารีวิทยาจึงได้ 
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือ   
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   และการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
 
         ลงช่ือ                                  
    ( นางสาวนิตยา    โจสรรคน์ุสนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
                 

 
 
      ลงช่ือ                                                
                     ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                           

         ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
 
         ลงช่ือ                                  
    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นสุนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 เด็ก ร้อยละ 95  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 
                     ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 

1.2 เด็ก ร้อยละ 95  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 เด็ก ร้อยละ 95  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็ก ร้อยละ 95  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ  

                     แสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ (5)  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับ (5) 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับ (5) 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ระดับ (5) 
2.5 ให้บริการส ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ระดับ (5) 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ (5) 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครู ร้อยละ 95 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล   

                   เต็มศักยภาพ 

 

3.2 ครู ร้อยละ 95  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น และปฏิบัติอย่าง 
                   มีความสุข          

3.3 ครู ร้อยละ 95 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 
 

ครู ร้อยละ 95 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน 
                   พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
    ร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
    ร้อยละ 75.00 - 89.99 4 ดีเลิศ 

    ร้อยละ 60.00 - 74.99 3 ดี 

    ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

    ร้อยละ 0.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 

 

การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา 2564  



 

 

  

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
----------------------------- 

 

โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ .2561  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนารีวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนนารีวิทยาจึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

   

  ประกาศ  ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

       ลงช่ือ  

                       ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 

       ลงช่ือ  

              ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                     

       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     

 



 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

---------------------------- 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.2561   

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 

             ลงช่ือ                                   

    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นสุนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ค่าเปา้หมาย
ความส าเร็จ  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับยอดเยี่ยม 
      1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) ผู้เรียน  ร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) ผู้เรียน  ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

      1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) ผู้เรียน  ร้อยละ 92 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 94 มีความความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของศาสนา  
4) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  (ระดับ 5)  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  (ระดับ 5)  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  (ระดับ 5) 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (ระดับ  5 )  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ระดับ 5)  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 5)    

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

3.3 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

3.5 ครูผู้สอน  ร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
               การจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 

การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2564  



 

                   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
    ร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
    ร้อยละ 75.00 - 89.99 4 ดีเลิศ 

    ร้อยละ 60.00 - 74.99 3 ดี 

    ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

    ร้อยละ 0.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย)



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนนำรีวิทยำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ที ่ 7 / 2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน (SAR) 

----------------------- 
 สภาพปัจจุบันสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดทั้งปีการศึกษา  
และเม่ือสิ้นปีการศึกษา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ือให้การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาด าเนิน
ไปอย่างราบรื่นเป็นปกติของการท างาน สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ
ครูและบุคลากรทุกคน การจัดท าเครื่องมือประเมินตนเอง การติดตามตรวจสอบและประเมิน ในหน่วยงานแล้ว
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศ เอกสาร  ร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การเขียนรายงาน
ประจ าปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นางสาวนิตยา  โจสรรค์นุสนธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา                      ประธาน 
2. นางอัญชลี   เสียงใหญ่ หัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย/งานวิชาการ        กรรมการ 
3. นางเยาวเรศ       ชาครียวณิชย์ รองหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย/งานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นางนิศา          ชมสุวรรณ   รองหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย/งานอาคารสถานที่  กรรมการ 
5. นางกนกลักษณ์    พันธ์พิรักษ ์ รองหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย/งานบุคลากร        กรรมการ 
6. นางสาวลัดดา     พิบูลรัตนากุล รองหัวหน้างานวิชาการ                       กรรมการ 
7. นางกชกร           อินทับเมฆ รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน                      กรรมการ 
8. นางฐิติวรรณ          สุขอนันต์ รองหัวหน้างานอาคารสถานที่                      กรรมการ 
9. นางนารีรัตน์          ปรัชญาด ารงพล รองหัวหน้างานบุคลากร          กรรมการ 
10.นางอมรรัตน์  ลาสองชั้น ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/2         กรรมการ 
11.นางสาวปุณณภา ตุ้มเกณฑ์ ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/3            กรรมการ 
12.นางสาววรรณิภา   อุ้มปรีชา  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/4            กรรมการ 
13.นางวิไล  ปิตะวิเศษวงค์ ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/5            กรรมการ 
14. นางสาวขวัญนรี สีทอง  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/6            กรรมการ 
15. นางสาวปภัสนันท์ ติเยาว์       ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/7            กรรมการ 
16. นางอ้อมใจ  นุชน้อมบุญ    ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/1                 กรรมการ 
17. นางสินีกุล  แก้วประดิษฐ์ ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/2          กรรมการ 
18. นางสาวจุฑามาศ บุญสอง  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/3         กรรมการ 
19. นางสาวสิริชานันท์  ไขประภาย ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/5         กรรมการ 
20. นางสาวนิตยา สอนกิ่ม  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/6         กรรมการ 
21. นางกมลทิพย์ ท านิล  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2/7         กรรมการ 

 



 

22. นางสาวธิดาพร เรืองกูล  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/1         กรรมการ 
23. นางสาวเฉลิมศรี ชัยมงคล  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/6         กรรมการ 
24. นางสาวสุพัตรา จันทร์หอม ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/7         กรรมการ 
25. นายชัยรัตน์  อ่อนประชา ครูประจ าวิชาพลศึกษา          กรรมการ 
26. นางสาวประภาพร ทรงเจริญ ครูประจ าวิชาภาษาจีน          กรรมการ 
27. นายพีระ  ว่องประเสริฐ ครูประจ าวิชาคอมพิวเตอร์             กรรมการ/เลขานุการ 
 

บทบำท/หน้ำที่ คณะกรรมกำรกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน (SAR) 
1. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเป็นในการจัดท ารายงานและก าหนด

ขั้นตอนการจัดท ารายงาน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
4. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
5. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบถ้วนทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
6. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ยกร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
8. น าร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ 
9. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
10. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
11. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ 
 

              ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 

 

     ลงชื่อ 
                 ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

ค ำสั่งโรงเรียนนำรีวิทยำ 
ที่  7 / 2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  (SAR) 
----------------------- 

  

สภาพปัจจุบันสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดทั้งปีการศึกษา  
และเม่ือสิ้นปีการศึกษา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ือให้การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาด าเนิน
ไปอย่างราบรื่นเป็นปกติของการท างาน สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบการประเมินตนเองของ
ครูและบุคลากรทุกคน การจัดท าเครื่องมือประเมินตนเอง การติดตามตรวจสอบและประเมิน ในหน่วยงานแล้ว
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศ เอกสาร  ร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 1.  นางสาวนิตยา โจสรรค์นุสนธิ ์ ผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุดใจ  นาคชัง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวทิพวรรณ งามรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
4.  นางสุพัตรา  มัธยมชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  กรรมการ 
5. นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทัศน ์ หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล   กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคเหมาะ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ 
7. นางวัลภา  บุญพัดส่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่   กรรมการ 
8. นางศุภวรรณ  สุมารินทร์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  กรรมการ 

          9.   นางสาวพัชรี  นิลเจียรนัย        หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถม   กรรมการ 
         10.  นางณัฐกฤตา  พุ่มพวง  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
         11.  นางสาวสมประสงค์   ดีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
         12.  นางดวงชนก           กลัดทรัพย์        หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี                   กรรมการ                                   
         13.  นางสาวศิริรัตน ์ สว่างวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ           กรรมการ 
         14.  นางสาวนพวรรณ ตนุเลิศ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
         15.  นางสาวศศธร          ศรสีุวอ           กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยม               กรรมการ   
         16.  นางสาววรางคณา    โพธิกัณหะ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม  กรรมการ 
         17.  นางสาวจุฑามนัส วงศ์ยะรา หัวหนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
         18.  นายณัฐพนธ์  อินทรประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ           กรรมการ 
         19.  นายชัยยุทธ  ยงดี  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ                  กรรมการ 
         20.  นางบุศราพร  วิวัฒนาคม หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ            กรรมการ 
         21.  นางสาวเจียรนัย       หนุนภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ           กรรมการ 



         22.  นางสาวชลิดา ลิ้มตระกูล หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ                กรรมการ 
         23.  นางจิราภรณ์        ศิริอนุสรณ์ศักดิ์                                         กรรมการ/เลขานุการ           
บทบำท / หน้ำที่ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  (SAR) 

1. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเป็นในการจัดท ารายและก าหนด
ขั้นตอนการจัดท ารายงาน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมิน

คุณภาพตนเองของสถานศึกษา 
4. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
5. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบถ้วนทุกมาตรฐาน 
6. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ยกร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
8. น าร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) เสนอให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 
9. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
10. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
11. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ 
 
ขอให้คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(SAR )  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จแลสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่โรงเรียน   

 

              ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                    สั่ง   ณ  วันที่   1   เดือนพฤษภำคม   พ.ศ. 2564 

 

                 ( นำงสำวนิตยำ    โจสรรค์นุสนธิ์) 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีวิทยำ 
 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)



 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดสถานที่ 
1. อาคารกุมารี 
2. อาคารคาเร็ตโต 
3. อาคารมารีอา 
4. อาคารเทเรซา 
5. วัดน้อย 
6. อาคารอันนา 
7. อาคารเอนกประสงค์

โรงซักรีด 
8. ลานจอดรถ 
9. โรงงาน 
10. บ้านพักคนงาน 

ห้องเรียนอนุบาล 
11. อาคารมัสซาเรลโล 
12. สนามเด็กเลน่ 
13. อาคารนิรมล 
14. อาคารอักแนส 
15. อาคารดวงหทัย 
16. ห้องบอสโก 
17. ห้องมาโกเน 
18. ร้านค้า 
19. โรงอาหาร 
20. อาคารมารีย์บริบาล

ด้านหน้า 
21. อาคารมารีย์บริบาล 
 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงาน)



 

แผนภูมิบริหารงาน  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต 

  งานหลักสูตรการเรียน 

  การสอน 

   งานการจัดประสบการณ ์

    งานนิเทศการสอน 

งานอาคารสถานที่ งานการนักเรียน งานวิชาการ งานบุคลากร 

  งานปกครอง 

  
  งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

  งานกิจกรรมนันทนาการ 

  งานประสิทธิผล 

  งานสร้าง  รักษา  ปรับปรุง 

 งานสุขาภิบาล 

  งานอาคารสถานท่ี 

  งานพัสดุครุภณัฑ ์

  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานบริหารงานท่ัวไป 

 งานพัฒนาบุคลากร 

 งานประกันคณุภาพ 

 การศึกษา 

  งานสวัสดิการ 

  งานบริการ 

    งานวัดและประเมินผล 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและครู 

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัย 



 

แผนภูมิบริหารงาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)



โครงสร้างหลักสตูร 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ 
 

อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 

    สถานที่แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 

 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 

 

จัดประสบการณ์ 2 ภาคเรียน ต่อ 1 ปีการศึกษา 

อนุบาล 1 อายุ 3 - 4 ปี 

อนุบาล 2 อายุ 4 - 5 ปี 

อนุบาล 3 อายุ 5 - 6 ปี 

ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปี ใช้เวลา 5 - 6 ชั่วโมงต่อวัน 

 

หมายเหตุ         3 - 4 ปี  มคีวามสนใจ 8 - 12 นาท ี

                     4 - 5 ปี  มีความสนใจ 12 - 15 นาท ี

                     5 - 6 ปี  มีความสนใจ 15 - 20 นาท ี

* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที 

* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลา 40 - 60 นาท ี

 

 
 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)



 

 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ชัว่โมง:ปี ชัว่โมง:ปี ชัว่โมง:ปี ชัว่โมง:ปี ชัว่โมง:ปี ชัว่โมง:ปี

สาระพ้ืนฐาน

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 80 80 80

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80

การงานอาชพี 40 40 40 80 80 80

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120

รวมเวลาเรยีน 920 920 920 920 920 920

สาระเพ่ิมเติม

ภาษาองักฤษฟงั-พดู 80 80 80 80 80 80

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40

รวมเวลาเรยีน 120 120 120 120 120 120

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - แนะแนว 40 40 40 40 40 40

 - ลูกเสือ - เนตรนารี 30 30 30 30 30 30

 - ชมรม 8 กลุ่มสาระ 40 40 40 40 40 40

 -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10

รวมเวลากิจกรรม 120 120 120 120 120 120

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา   ระดับประถมศึกษาปีที ่1 - 6

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

กลุม่สาระการเรียนรู้



 

 

รหสั ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติเวลาเรียน รหสั ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติเวลาเรียน
รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 21101 ภาษาไทย 1.5 60 ท 21102 ภาษาไทย 1.5 60

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1.5 60 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 1.5 60

ว 21103 เทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลยี)0.5 20 ว 21104 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 0.5 20

ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60 ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60

ส 21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 21101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40 พ 21102 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40

ศ 21101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 21102 ศิลปะ 1.0 40

ง 21101 การงานอาชพี 1.0 40 ง 21102 การงานอาชพี 1.0 40

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60 อ 21102 ภาษาองักฤษ 1.5 60

11.5 460 11.5 460

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 21201 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1.5 60 ค 21202 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1.5 60

ว 21201 วทิยส์ร้างสรรค์ 2.0 80 ว 21202 วทิยส์ร้างสรรค์ 2.0 80

อ 21201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40 อ 21202 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40

จ 21201 ภาษาจีน 0.5 20 จ 21202 ภาษาจีน 0.5 20

5.0 200 5.0 200

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 20  - 20

 - 5  - 5

 - 60  - 60

16.5 720 16.5 720

รวม

รวมทัง้หมด

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมทัง้หมด

 -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

   - แนะแนว

   - ลูกเสือ-เนตรนารี

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ลูกเสือ-เนตรนารี

   - ชมรม-ชมุชมุ

      -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 (แผน วทิย-์คณิต SMEP)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1
โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

   - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

รหสั ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติเวลาเรียน รหสั ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติเวลาเรียน
รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 21101 ภาษาไทย 1.5 60 ท 21102 ภาษาไทย 1.5 60

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1.5 60 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 1.5 60

ว 21103 เทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลยี)0.5 20 ว 21104 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 0.5 20

ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60 ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60

ส 21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 21101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40 พ 21102 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40

ศ 21101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 21102 ศิลปะ 1.0 40

ง 21101 การงานอาชพี 1.0 40 ง 21102 การงานอาชพี 1.0 40

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60 อ 21102 ภาษาองักฤษ 1.5 60

11.5 460 11.5 460

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ว 21211 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 1.0 40 ว 21212 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 1.0 40

อ 21201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40 อ 21202 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40

อ 21211 Reading and Writing 1.0 40 อ 21212 Reading and Writing 1.0 40

จ 21201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ 21202 ภาษาจีน 0.5 20

จ 21211 ภาษาจีนในชวีติประจ าวนั 1.5 60 จ 21212 ภาษาจีนในชวีติประจ าวนั 1.5 60

5.0 200 5.0 200

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 20  - 20

 - 5  - 5

 - 60  - 60

16.5 720 16.5 720

 -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์       -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวม รวม

รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1
โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 (แผน จีน-คอมพิวเตอร-์อังกฤษ  CIEP)

รวม รวม

รวม รวม

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - แนะแนว    - แนะแนว

   - ลูกเสือ-เนตรนารี    - ลูกเสือ-เนตรนารี

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 
 

รหสั ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติเวลาเรียน รหสั ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติเวลาเรียน
รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท 22102 ภาษาไทย 1.5 60

ค 22101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 22102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 22101 วทิยาศาสตร์ 1.5 60 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 1.5 60

ว 22103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 20 ว 22104 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 0.5 20

ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60 ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60

ส 22102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 22101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40 พ 22102 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40

ศ 22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 22102 ศิลปะ 1.0 40

ง 22101 การงานอาชพี 1.0 40 ง 22102 การงานอาชพี 1.0 40

อ 22101 ภาษาองักฤษ 1.5 60 อ 22102 ภาษาองักฤษ 1.5 60

11.5 460 11.5 460

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 22201 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1.5 60 ค 22202 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1.5 60

ว 22201 โครงงานเพือ่การเรียนรู้ 2.0 80 ว 22202 โครงงานเพือ่การเรียนรู้ 2.0 80

อ 22201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40 อ 22202 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40

จ 22201 ภาษาจีน 0.5 20 จ 22202 ภาษาจีน 0.5 20

5.0 200 5.0 200

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 20  - 20

 - 5  - 5

 - 60  - 60

16.5 720 16.5 720

 -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์       -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวม รวม

รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2
โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 (แผน วทิย-์คณิต SMEP)

รวม รวม

รวม รวม

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - แนะแนว    - แนะแนว

   - ลูกเสือ-เนตรนารี    - ลูกเสือ-เนตรนารี

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

รหสั ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติเวลาเรียน รหสั ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติเวลาเรียน
รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท 22102 ภาษาไทย 1.5 60

ค 22101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 22102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 22101 วทิยาศาสตร์ 1.5 60 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 1.5 60

ว 22103 เทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลยี)0.5 20 ว 22104 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 0.5 20

ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60 ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60

ส 22102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 22101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40 พ 22102 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40

ศ 22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 22102 ศิลปะ 1.0 40

ง 22101 การงานอาชพี 1.0 40 ง 22102 การงานอาชพี 1.0 40

อ 22101 ภาษาองักฤษ 1.5 60 อ 22102 ภาษาองักฤษ 1.5 60

11.5 460 11.5 460

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ว 22211 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 1.0 40 ว 22212 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 1.0 40

อ 22201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40 อ 22202 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40

อ 22211 Reading and Writing 1.0 40 อ 22212 Reading and Writing 1.0 40

จ 22201 ภาษาจีน 0.5 20 จ 22202 ภาษาจีน 0.5 20

จ 22211 ภาษาจีนในชวีติประจ าวนั 1.5 60 จ 22212 ภาษาจีนในชวีติประจ าวนั 1.5 60

5.0 200 5.0 200

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 20  - 20

 - 5  - 5

 - 60  - 60

16.5 720 16.5 720

 -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์       -  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวม รวม

รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2
โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 (แผน จีน-คอมพิวเตอร-์อังกฤษ  CIEP)

รวม รวม

รวม รวม

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - แนะแนว    - แนะแนว

   - ลูกเสือ-เนตรนารี    - ลูกเสือ-เนตรนารี

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

 

รหสั ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติเวลาเรียน รหสั ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติเวลาเรียน
รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท 23102 ภาษาไทย 1.5 60

ค 23101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 23102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 23101 วทิยาศาสตร์ 1.5 60 ว 23102 วทิยาศาสตร์ 1.5 60

ว 23103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 20 ว 23104 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 0.5 20

ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60 ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.5 60

ส 23102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 23104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 23101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40 พ 23102 สุขศึกษา และพลศึกษา 1.0 40

ศ 23101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 23102 ศิลปะ 1.0 40

ง 23101 การงานอาชพี 1.0 40 ง 23102 การงานอาชพี 1.0 40

อ 23101 ภาษาองักฤษ 1.5 60 อ 23102 ภาษาองักฤษ 1.5 60

11.5 460 11.5 460

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 23201 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค 23202 คณิตศาสตร์ 1.0 40

ว 23201 แสงและทัศนูปกรณ์ 1.0 40 ว 23202 แสงและทัศนูปกรณ์ 1.0 40

อ 23201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40 อ 23202 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1.0 40

จ 23201 ภาษาจีน 1.0 40 จ 23202 ภาษาจีน 1.0 40

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 20  - 20

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.5 680 15.5 680

รวม รวม

รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด

 - ชมรม-ชมุชมุ

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

 - ชมรม-ชมุชมุ

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3
โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 

  - แนะแนว

 - ลูกเสือ-เนตรนารี

รวม รวม

  - แนะแนว

 - ลูกเสือ-เนตรนารี

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40

ว 30105 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 1 0.5 20 ว 30106 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 2 0.5 20

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20

ง 31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 31102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 31101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 31102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

7.5 300 7.5 300

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 31201 คณิตศาสตร์ 1 2.0 80 ค 31202 คณิตศาสตร์ 2 2.0 80

ว 30201 ฟสิิกส์ 1 2.0 80 ว 30202 ฟสิิกส์ 2 2.0 80

ว 30221 เคมี 1 1.5 60 ว 30222 เคมี 2 1.5 60

ว 30241 ชวีวทิยา 1 1.5 60 ว 30242 ชวีวทิยา 2 1.5 60

อ 31201 ภาษาองักฤษฟงัพดู 1 0.5 20 อ 31202 ภาษาองักฤษฟงัพดู 2 0.5 20

จ 31201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ 31202 ภาษาจีน 2 0.5 20

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 320 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 320

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.5 680 15.5 680

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4      แผน วิทย ์- คณิต (SMEP)

รหสั รหสัหน่วยกติเวลาเรียน หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40

ว 30103 วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60 ว 30102 วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 60

ว 30105 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 1 0.5 20 ว 30106 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 2 0.5 20

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20

ง 31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 31102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 31101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 31102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

9.0 360 9.0 360

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 31201 คณิตศาสตร์ 1 2.0 80 ค 31202 คณิตศาสตร์ 2 2.0 80

ง 30281 บญัช ี1 0.5 20 ง 30282 บญัช ี2 0.5 20

อ 31211 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 1.5 60 อ 31212 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 1.5 60

อ 31221 Reading and Writing 1 1.5 60 อ 31222 Reading and Writing 2 1.5 60

จ 31201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ 31202 ภาษาจีน 2 0.5 20

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 6.0 240 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 6.0 240

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.0 660 15.0 660

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4      แผน คณิต - อังกฤษ (MEP)

รหสั หน่วยกติเวลาเรียน รหสั หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 31102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 30103 วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60 ว 30102 วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 60

ว 30105 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 1 0.5 20 ว 30106 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 2 0.5 20

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ 0.5 20

ง 31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 31102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 31101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 31102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

9.5 380 9.5 380

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ว 31201 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 1 1.5 60 ว 31202 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 2 1.5 60

อ 31211 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 1.0 40 อ 31212 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 1.0 40

อ 31221 Reading and Writing 1 1.0 40 อ 31222 Reading and Writing 2 1.0 40

จ 31211 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 2.0 80 จ 31212 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2 2.0 80

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 5.5 220 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 5.5 220

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.0 660 15.0 660

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4      แผน จนี - คอมพิวเตอร์ - อังกฤษ (CIEP)

รหสั หน่วยกติเวลาเรียน รหสั หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40

ว 30107 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 3 0.5 20 ว 30108 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 4 0.5 20

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20

ง 32101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 32102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 32101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 32102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

7.5 300 7.5 300

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 32201 คณิตศาสตร์ 3 2.0 80 ค 32202 คณิตศาสตร์ 4 2.0 80

ว 30203 ฟสิิกส์ 3 2.0 80 ว 30204 ฟสิิกส์ 4 2.0 80

ว 30223 เคมี 3 1.5 60 ว 30224 เคมี 4 1.5 60

ว 30243 ชวีวทิยา 3 1.5 60 ว 30244 ชวีวทิยา 4 1.5 60

อ 32201 ภาษาองักฤษฟงัพดู 3 0.5 20 อ 32202 ภาษาองักฤษฟงัพดู 4 0.5 20

จ 32201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ 32202 ภาษาจีน 4 0.5 20

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 320 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 320

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.5 680 15.5 680

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5      แผน วิทย ์- คณิต (SMEP)

รหสั หน่วยกติเวลาเรียน รหสั หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40

ว 30101 วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) 1.5 60 ว 30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60

ว 30107 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 3 0.5 20 ว 30108 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 4 0.5 20

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20

ง 32101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 32102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 32101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 32102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

9.0 360 9.0 360

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 32201 คณิตศาสตร์ 3 2.0 80 ค 31202 คณิตศาสตร์ 4 2.0 80

ง 30283 บญัช ี3 0.5 20 ง 30284 บญัช ี4 0.5 20

อ 32211 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 1.5 60 อ 31212 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 1.5 60

อ 32221 Reading and Writing 3 1.5 60 อ 31222 Reading and Writing 4 1.5 60

จ 32201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ 31202 ภาษาจีน 4 0.5 20

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 6.0 240 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 6.0 240

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.0 660 15.0 660

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5      แผน คณิต - อังกฤษ (MEP)

รหสั หน่วยกติเวลาเรียน รหสั หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย 1.0 40

ค 32101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค 32102 คณิตศาสตร์ 1.5 60

ว 30101 วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) 1.5 60 ว 30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60

ว 30107 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 3 0.5 20 ว 30108 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 4 0.5 20

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ส 32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20

ศ 32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 0.5 20

ง 32101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 32102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 32101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 32102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

9.5 380 9.5 380

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ว 32201 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 3 1.5 60 ว 32202 คอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย 4 1.5 60

อ 32211 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 1.0 40 อ 32212 องักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 1.0 40

อ 32221 Reading and Writing 3 1.0 40 อ 32222 Reading and Writing 4 1.0 40

จ 32211 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3 2.0 80 จ 32212 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 4 2.0 80

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 5.5 220 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 5.5 220

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.0 660 15.0 660

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5      แผน จนี - คอมพิวเตอร์ - อังกฤษ (CIEP)

รหสั หน่วยกติเวลาเรียน รหสั หน่วยกติเวลาเรียน

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม รายวชิา / กจิกรรม

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40

ว 30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40 ว 30101 วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) 2.0 80

ว 30109 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 5 0.5 20 ว 30102 วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 60

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ว 30103 วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60

พ 33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 0.5 20 ว 30110 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 6 0.5 20

ศ 33101 ศิลปะ 0.5 20 ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

ง 33101 การงานอาชพี 0.5 20 พ 33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 0.5 20

อ 33101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 ศ 33102 ศิลปะ 0.5 20

ง 33102 การงานอาชพี 0.5 20

7.0 280 อ 33102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

รายวชิาเพ่ิมเติม

ค 33201 คณิตศาสตร์ 2.5 100 11.0 440

ว 30205 ฟสิิกส์ 5 2.0 80 รายวชิาเพ่ิมเติม

ว 30225 เคมี 5 1.5 60 ค 33202 คณิตศาสตร์ 2.5 100

ว 30245 ชวีวทิยา 5 1.5 60 อ 32202 ภาษาองักฤษฟงัพดู 0.5 20

อ 33201 ภาษาองักฤษฟงัพดู 0.5 20 จ 32202 ภาษาจีน 0.5 20

จ 33201 ภาษาจีน 0.5 20

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 8.5 340 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 3.5 140

 - 20  - 20

 - 20  - 20

 - 15  - 15

 - 5  - 5

 - 60  - 60

15.5 680 14.5 640

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6    แผน วิทย ์- คณิต (SMEP)

รหสั รหสัหน่วยกติเวลาเรียน หน่วยกติเวลาเรียน

รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

รวมเวลาเรยีน

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวชิา / กจิกรรม หน่วยกติ ชม.:ปี รายวชิา / กจิกรรม หน่วยกติ ชม.:ปี

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ท 33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40

ว 30109 เทคโนโลย ี(การออกแบบฯ) 5 0.5 20 ว 30110 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 6 0.5 20

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40

พ 33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 0.5 20 พ 33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 0.5 20

ศ 33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ 0.5 20

ง 33101 การงานอาชพี 0.5 20 ง 33102 การงานอาชพี 0.5 20

อ 33101 ภาษาองักฤษ 2.0 80 อ 33102 ภาษาองักฤษ 2.0 80

6.0 240 6.0 240

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท 33201 ประวติัวรรณคดีไทย 1 1.0 40 ท 33202 ประวติัวรรณคดีไทย 2 1.0 40

ค 33201 คณิตศาสตร์ 2.5 100 ค 33202 คณิตศาสตร์ 2.5 100

ว 30281 พนัธกุรรมและสารสังเคราะห์ 1.0 40 ว 30282 แสงและเสียง 1.0 40

ส 33201 กฏหมายในชวีติประจ าวนั 1.0 40 ส 33202 การปกครองท้องถิ่นของไทย 1.0 40

อ 33201 ภาษาองักฤษฟงัพดู 1.0 40 อ 32202 ภาษาองักฤษฟงัพดู 1.0 40

จ 33201 ภาษาจีน 1.0 40 จ 32202 ภาษาจีน 1.0 40

รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 7.5 300 รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 7.5 300

20 20

20 20

15 15

5 5

60 60

13.5 600 13.5 600

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6

โรงเรียนนารีวิทยา  อ าเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   แผน คณิต - อังกฤษ (MEP)

รหสั
เวลาเรียน

รหสั
เวลาเรียน

รวมเวลาเรยีน รวมเวลาเรยีน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

   - ยวุกาชาด    - ยวุกาชาด

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 

   - ชมรม-ชมุชมุ    - ชมรม-ชมุชมุ

   - แนะแนว    - แนะแนว

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
 - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  - กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

**                                            
**                                                                                     
                                                                      



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติโรงเรียนนารีวิทยา 
 

  โรงเรียนนารีวิทยาเป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2498  ณ บ้านเลขที่ 165  ถนน     
ราษฎรยินดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยมี ฯพณฯ เปโตร  คาเร็ตโต    ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประมุขมิสซัง
ราชบุรีในขณะนั้นเป็นผู้ด าริก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น  ( บนเนื้อที่ 11 ไร่ 54  ตารางวา)  และขออนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น  หลังจากนั้นได้มอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ด าเนิน
กิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้มีสถานที่ เรียน  ให้การอบรมศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็น
บุคคลที่ครบครัน  ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา   มีความรู้  มีสุขภาพอนามัยที่ดีเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    

 โรงเรียนนารีวิทยา  เดิมเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง   รับทั้งประเภทประจ าและไป – กลับ
ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที ่6    

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลตางๆที่สถานศึกษาไดรับ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 
 



 



 




