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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนที่ 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
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2 . หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

     หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําป

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

โครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี

้
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         1.   โครงการเด็กรักดี   มีกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมปฐมวัยนารัก   กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมหนูรัก

จริยธรรม   

      2.  โครงการสุขภาพดีถวนหนา  มีกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ   กิจกรรมกีฬาภายใน

      3.  โครงการสานสัมพันธบาน ชุมชน โรงเรียน  มีกิจกรรม ดังนี ้กิจกรรมสัมพันธชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรม

วันพอแหงชาติ  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  กิจกรรมวันคริสตมาส  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  และกิจกรรมวันเด็ก

      4.  โครงการบานสีคุณธรรม  มีกิจกรรม ดังนี ้กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีชมพู)  กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีเขียว)  กิจกรรมบานสีคุณธรรม

(สีฟา) กิจกรรมบานสีคุณธรรม (สีเหลือง)

      5.  โครงการเสริมสรางสุนทรียภาพ  มีกิจกรรม  ดังนี้   กิจกรรมอนุบาลหรรษา  และกิจกรรมสุนทรียภาพ

      6.  โครงการเรียนรูอยางสรางสรรค  มีกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมรักการอาน งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ  กิจกรรมภาษาพาเพลิน 

 กิจกรรมทัศนศึกษา และงานหนูนอยสรางสรรค

      7.  โครงการสรางความรูสูความสําเร็จ   มีกิจกรรม   ดังนี ้  กิจกรรมปฐมนิเทศ   กิจกรรมวันวิชาการ   งานเสริมสรางความรู      งาน

พัฒนาการสมวัย และกิจกรรมสรางคนดีสูความสําเร็จ

      8.  โครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย   มีกิจกรรม  ดังนี ้ กิจกรรมโครงงาน    กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร    และกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ

      9.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร   มีกิจกรรม  ดังนี้   งานพัฒนาบุคลากร     งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากร    งานรัก

และกตัญู    และงานผลิตส่ือ

      10. โครงการประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรู    มีกิจกรรม   ดังนี้  งานสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนาเด็ก   งานปฏิสัมพันธที่ดี

กับเด็กและผูปกครอง และงานเคร่ืองมือวัด

             และประเมินผลพัฒนาการเด็ก

       11. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

       12. โครงการเรียนรูคูปญญา  มีกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมแหลงเรียนรู  กิจกรรมหนูนอยเพาะพันธุ  และกิจกรรมสนุกกับ ICT

       13. โครงการปลอดภัยไวกอน  มีกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมหนูนอยปลอดภัย  กิจกรรมซอมบํารุง

       14. โครงการรักษส่ิงแวดลอม มีกิจกรรม  ดังนี ้ กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  กิจกรรม Cleaning Day

แผนการจัดประสบการณ

สมุดพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

สมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย

เอกสารประจําช้ัน

บันทึกเหตุการณประจําวัน

บันทึกตรวจสุขภาพประจําวัน

แบบบันทึกความสนใจพิเศษ

แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

แบบบันทึกการดื่มนม

แฟมสะสมผลงานครู

แฟมสะสมผลงานนักเรียน

วิจัยในชั้นเรีน

โครงงาน

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  Best Practice

กิจกรรมคอมพิวเตอร

กิจกรรมศูนยการเรียนรูตามแนว Thinking School

หอง Story tales home (บานนิทาน)

สมุดกิจกรรมรักการอาน

ระบบ School Bright

่ ้
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติการที่ 1  พัฒนาใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิด  แกปญหา คิดอยางมีระบบ  และมีทักษะการสังเกต การแสวงหาความรู    การ

ฝกจิตใหมีสมาธิในการเรียนรู สงเสริมใหรูจักการอยูอยางพอเพียง รูคุณคาของอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

แผนปฏิบัติการที่ 2  พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค นําผลการฝกอบรมมาพัฒนา  กิจกรรม

การเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับชวงอายุ ของเด็ก  กระตุนใหเด็กคิดและหาคําตอบ

แผนปฏิบัติการที่ 4  พัฒนาใหเด็กแสวงหาความรู  รักการอาน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการบานสีคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : Open Minded Teachers

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : NRV ’s Brighter Brains

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการบานสีคุณธรรม

- NRV ’s Brighter Brains

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

Page 6 of 74



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําป

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

คูมือปฏิบัติงานครู

แผนการจัดการเรียนรู

สมุด ปพ.5 ,6, 8

โครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีกิจกรรม ดังนี้   กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน   งานนิเทศภายใน

โรงเรียน  งานวิจัยในช้ันเรียน   งานวัดและประเมินผลติดตามผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ( 8 กลุมสาระการเรียนรู)

โครงการหองสมุดมีชีวิต   มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอานหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี   กิจกรรม  Read  to  line  กิจกรรม   Rally   การอาน  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

กิจกรรมศุกรหรรษา  กิจกรรมปราดเปรื่องเร่ืองสารานุกรม  กิจกรรม  TOP TEN   และกิจกรรมพัฒนาทรัพยากร

โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยกระบวนการคิด มีกิจกรรม   ดังนี้ กิจกรรมสรางความรูดวยกระบวนการคิด   กิจกรรมพัฒนาทักษะและ

กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร   กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทํา

โครงงาน กิจกรรมพัฒนาทักษะ  ICT กิจกรรมกาวไกลไปกับอาเซียนสูกระบวนการเรียนรู กิจกรรมสะเต็มศึกษาสูอาเซียน  กิจกรรมคนควา

หาความรูสูสุขภาพ   กิจกรรมสรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิดวิเคราะห   กิจกรรมหนึ่งหองเรียน   หนึ่งผลิตภัณฑ และกิจกรรม

สรางสรรคภาษา  สรรสรางศักยภาพ

โครงการแนะแนวและจัดสรรทุนการศึกษา

โครงการงามอยางนารีมีวินัย มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเด็กดีศรีนารี   กิจกรรมรวมใจสรางวินัย   กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรม   SDQ 

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน  กิจกรรมอบรมประจําสัปดาห  และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน 

โครงการวันสําคัญ มีกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ร.10   กิจกรรมวันแม   12  สิงหา มหาราชินี 

กิจกรรมวันปยมหาราช     กิจกรรมวันพอ/วันชาติ   กิจกรรมวันคริสตมาส   กิจกรรมวันวชิราวุธ   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสูชุมชนและ

สังคม   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจราจร/สารวัตรนักเรียน

โครงการนารีสานสายใยชุมชน มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเครือขายผูปกครอง  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูโลกกวาง 

โครงการบานสีคุณธรรม มีกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรม   R.V. care     กิจกรรม   Share   For   Change   กิจกรรม   Human   Right     และ

กิจกรรม  Sense  of Youth  

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โครงการเศษอาหารเปนศูนย

โครงการสภานักเรียนโรงเรียนนารีวิทยา

โครงการพัฒนาภูมิทัศนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกิจกรรม   ดังนี้   กิจกรรมรักษสะอาด กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมประหยัดน้ําประหยัดไฟ  และกิจกรรม Cleaning  Day

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมปายทอง  5 ส.   กิจกรรมสุขาแสนสุข  กิจกรรมสะสมความดีพิชิต

ดวงตรา   กิจกรรมซอมบํารุง   และ กิจกรรมพัสดุครุภัณฑ

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา มีกิจกรรม   ดังนี้ กิจกรรมรอบรูในรั้วนารี   กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี   และกิจกรรมแหลง

เรียนรูและภูมิปญญา

โครงการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมการประชุมประจําเดือน  การอบรมสัมมนา/ทัศนศึกษา  และการสรางเครือขาย

โครงการรวมใจภักดิ์ รักนารี
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โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร มีกิจกรรม ดังนี้   กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ     กิจกรรมฉลองศาสนนาม  กิจกรรมสงความ

สุขคริสตมาส/ปใหม และกิจกรรมรดน้ําขอพรวันสงกรานต

โครงการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา มีกิจกรรม   ดังนี้     กิจกรรมวจนพิธีกรรมตางๆ   กิจกรรมองคกรคาทอลิก   

กิจกรรมอบรมครูคาทอลิกและครูคําสอน  กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต  กิจกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก และ

กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 

โครงการพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคลากร มีกิจกรรม   ดังนี้   กิจกรรมสงเสริมความเปนหนึ่งเดียวชั้น ม.4   กิจกรรมสงเสริมคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีกิจกรรม   ดังนี้   กิจกรรมจิตอาสาสูชุมชน   “หนึ่งหองเรียน   หนึ่งจิตอาสา”   และกิจกรรมรักที่จะมอบ

พรอมที่จะให

โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาและบริการสารสนเทศ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติการที่ 1  ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนอยางหลากหลาย

แผนปฏิบัติการที่ 2  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใชเครื่องมือสื่อสารผลิตสื่อและมีความชํานาญในการใชสื่อออนไลนได 100

เปอรเซ็นต

แผนปฏิบัติการที่ 3  ครูผูสอนมีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายวิธีการ  

แผนปฏิบัติการที่ 4  เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  (SMT)  ตามมาตรฐานสสวท.

แผนปฏิบัติการที่ 5  ฝกพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลจากความสามารถการใชภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ในการสื่อสารทั้งการฟง  การอาน 

และการเขียน

แผนปฏิบัติการที่ 6  ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองตามความสนใจในสื่อออนไลน  ความรูหลากหลายนอกเหนือจากหลักสูตรโดย

เนนผูเรียนใหมีความรู  และทักษะชีวิต

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการบานสีคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการเศษอาหารเปนศูนย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรม Read to line

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV' Brighter Brains (จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการบานสีคุณธรรม

- โครงการเศษอาหารเปนศูนย

- กิจกรรม Read to line

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV's Brighter Brains
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

(........นางสาวนิตยา โจสรรคนุสนธ์ิ........)

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. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

“ เดนคุณธรรม    เลิศล้ําวิชา    พัฒนาสังคม ”

วิสัยทัศน

โรงเรียนนารีวิทยา

      “ สรางคนดีมีคุณธรรม  เปนผูนําทางการศึกษา  พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  ใชนวัตกรรมอยางสรางสรรค     สานสายใยชุมชน     ใสใจ

ส่ิงแวดลอม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ”

ระดับการศึกษาปฐมวัย

        " คุณธรรมนําชีวิต ตระหนักคิดจิตอาสา   เสริมสรางพัฒนา   เห็นคุณคาระเบียบวินัย   เรียนรูประสบการณ   สรางสรรคงานคิดแกไข 

พัฒนาการเหมาะสมวัย  ปรับตัวไดในสังคม  สุขภาพดีถวนหนา  รูรักษาคานิยม  เติบโตอยางเหมาะสม  ดวยสังคมความพอเพียง "

 

พันธกิจ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. พัฒนาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพทองถิ่น

2. พัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กเรียนรู

ผานการเลน ลงมือปฏิบัติจริง และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. มุงจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4   ดาน อยางสมดุล   และเต็มตามศักยภาพ   มีคุณธรรม 

จริยธรรม  สํานึกความเปนไทย  สนใจใฝรู มีทักษะชีวิต เปนคนดี มีวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

4. จัดใหมีส่ือ วัสดุ อุปกรณที่หลากหลาย จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและมีแหลงเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กอยางเหมาะ

สมและเพียงพอ

5. สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับทางโรงเรียน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการรอบ

ดานอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาผูเรียนใหเปน “ มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย     จิตใจ      สติปญญา     ความรูและคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”

2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานภาษา  คณิตศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ตามความตองการของชุมชน   ประเทศชาติ และมุงสูมาตรฐานสากล

3. พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดและผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งบูรณาการ 

 คุณธรรม   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดลอมสูชีวิต

4. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ   ดานวิชาการ และอาชีพควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง  และรักการเรียนรู

5. มีการบริหารจัดการบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู   ส่ือ  นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอื้อตอการเรียนรู

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐาน มุงสูผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา

7. สรางเครือขายและสัมพันธอันดีกับชุมชนเพื่อรวมพลังในการพัฒนาการศึกษาและสังคม

เปาหมาย
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ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  และหลักศาสนาที่ตนนับถือได

2. สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย  ดานอารมณและจิตใจสมวัย

3. สงเสริมใหเด็กรักการเรียนรู  มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานวิชาการควบคูกับคุณธรรม   จริยธรรม   และการดําเนินชีวิตโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผูบริหารมีหลักการบริหารแบบมีสวนรวม   มีวิสัยทัศน   ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มสรางสรรค   สงผลใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ

6. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย

7. ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   และรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

8. สถานศึกษามีอัตลักษณที่โดดเดน  เสริมสรางใหเด็กมีจิตสาธารณะ  รัก  รับใชและใหอภัย  รูจักการให  แบงปนโดยไมหวังผลตอบแทน

9. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย  เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ผูเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสํานึกและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม     มีจิตสาธารณะ    รัก    รับใชและให

อภัย  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความเพียร ใฝรู   ใฝเรียน     รักการอาน   แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง   มีความรู   ทักษะและ

สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและกาวทันสูสากล

3. ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร การคิดปฏิบัติอยางเปนระบบ   สรางสรรคและสามารถแกปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม     มีทักษะและมี

เจตคติที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูและการทํางานที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล ประพฤติ   ปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพ

5. ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม (School   Based  Management) ภายใตหลักธรรมาภิ

บาล   และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ในภาวะผูนําเพื่อใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจกอใหเกิดประสิทธิผลอยางมี

ประสิทธิภาพ

6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

7. ชุมชน ผูปกครอง  และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ บรรยากาศ   สิ่งแวดลอม   แหลงเรียนรู   ขอมูล   สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

9. สถานศึกษามีอัตลักษณโดดเดน เสริมสรางใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ  รัก  รับใชและใหอภัย   รูจักการให  แบงปนโดยไมหวังผลตอบแทน

10. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา

 

 

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.   แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน

      กลยุทธที่  1  สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
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2.   แผนงานพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

      กลยุทธที่  2  สงเสริมใหเด็กรักการเรียนรู  มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย          

3.   แผนงานพัฒนาคุณภาพครู

         กลยุทธที่   3   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร  ใหมีความรูความสามารถดานวิชาการควบคูกับคุณธรรม จริยธรรมและการดําเนินชีวิต

โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.   แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมและสื่อเทคโนโลยี

         กลยุทธที่   4   ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาตามแนวหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู ความ

                           สามารถ มีทักษะดานการใช  ICT  เหมาะสมตามวัย 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน 

     กลยุทธที่ 1  พัฒนาผูเรียนใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

                         ความสุข ”

2. แผนงานพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ

     กลยุทธที่ 2  พัฒนาศักยภาพในการจัดการการเรียนรูดานภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการ

ของชุมชนและประเทศชาติ

     กลยุทธที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   พรอมทั้งบูรณ

าการ  คุณธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        และการรักษาสิ่งแวดลอม

3. แผนงานพัฒนาคุณภาพครู

     กลยุทธที่ 4  พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู   ความสามารถ  ดานวิชาการและวิชาชีพ  ควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรม ดําเนินชีวิต

โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา

                         ผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง   และรักการเรียนรู

4. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมและส่ือเทคโนโลยี

     กลยุทธที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี  บรรยากาศสิ่งแวดลอม  แหลงเรียนรู  ระบบขอมูล  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

และภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือตอการเรียนรู

5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

     กลยุทธที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐานมุงสูผลสัมฤทธ์ิของ

สถานศึกษา

เอกลักษณ

“ วินัย   เสริมสรางบุคลิกภาพ ”

อัตลักษณ

“ รัก   รับใช  ใหอภัยตามแบบพระแมมารีย ”
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 7 93 132 - - 225

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 7 105 132 - - 237

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 7 93 161 - - 254

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 21 หองเรียน EP - 291 425 - - 716

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 109 160 - - 269

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 106 176 - - 282

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 7 111 144 - - 255

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 7 111 149 - - 260

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 7 86 179 - - 265

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 79 184 - - 263

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 43 หองเรียน EP - 602 992 - - 1,594

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 184 - - 184

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 165 - - 165

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 153 - - 153

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 502 - - 502

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 - 140 - - 140

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 112 - - 112

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 103 - - 103

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 355 - - 355

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 88 หองเรียน EP - 893 2,274 - - 3,167
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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 (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 25 1 - - 26

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 1 55 11 1 - 68

2. ครูชาวตางชาติ - 4 - - - 4

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 33 7 7 - 47

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

รวม 1 119 19 8 - 147

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูพี่เลี้ยง 19 5 0 - - 24

บุคลากรอ่ืนๆ - 4 - - - 4

รวม 19 9 0 - - 28

รวมทั้งส้ิน 20 128 19 8 - 175
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สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 21 716 26 28:1 35:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 43 1,594 72 23:1 38:1

ระดับมัธยมศึกษา 24 857 49 18:1 36:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 21 5 - - - - 26

ภาษาไทย - - 8 4 3 5 20

คณิตศาสตร - - 10 5 4 2 21

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 10 7 7 6 30

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 18 6 11 3 38

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 1 3 - 7

ศิลปะ - - 3 3 - 3 9

การงานอาชีพ - - 2 2 2 2 8

ภาษาตางประเทศ - - 14 3 5 6 28

รวม 21 5 68 31 35 27 187

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 70 - 70

- เนตรนารี - 27 27

- ยุวกาชาด - 24 24

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 65 44 109
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมแนะแนว 43 24 67

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 178 119 297
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 38 30 8 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 32 21 11 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 27 18 9 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน 24 18 11 จัดตั้ง

รวม 121 87 39

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขา

รับ การอบรม

ปที่

อบรม

อบรมโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ 2 2561

อบรม"ผูนําแบบผูรับใช" ณ โรงเรียนนารีวิทยา 123 2561

อบรม"ครูผูนําโรงเรียนคุรธรรม ณ โรงเรียนนารีวิทยา" 123 2561

สัมมนาผูนําโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนนารีวิทยา 123 2561

อบรมสัมมนาครูแกนนําโรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย ณ คายดวงหทัย จ.ราชบุรี 13 2561

สมัชชาคุรธรรมแหงชาติครั้งท่ี 9 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 2 2561

อบรมครุคําสอนสังฆมณฑลราชบุรี ณ สังฆมณฑลราชบุรี 2 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศัยภาพเปนครูแกนนําเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม" ณ โรงแรมรอแยลเบญจา

กทม.
2 2561

โครงการคายเยาวชนสมานฉันท ณ ศาลปฏิบัติธรรมวัดเขาวังพระอารามหลวง จ.ราชบุรี 6 2561

โรงเรียนคุณธรรมและนอมนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค 12 2561

อบรมฟนฟูจิตใจ "ศีลศักด์ิสิทธิ์ในชีวิตคริสตชน" ณ โรงเรียนนารีวิทยา 26 2561

สัมมนา "ครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย" บทบาทการเปนครูโรงเรียนในเครือ

ภคินีผูรับใชฯกับทักษะการสื่อสาร ณ โรงเรียนธิดาแมพระ จ.สุราษฏรธานี
123 2561
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หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขา

รับ การอบรม

ปที่

อบรม

"ครูคาทอลิก ศิษยพระคริสตศิษยพระธรรมทูต" 32 2562

วันครอบครัวซาเลเซียน " ความศักดิ์สิทธิ์สําหรับคุณ" จัดโดย ฝายแผนงานครอบครัวซาเลเซียน โรงเรียนนารีวิทยา 32 2562

อบรมฟนฟูจิตใจ " จิตวิญญาณครู : การทํางานเปนทีมในศตวรรษที่ 20" ณ โรงเรียนนารีวิทยา 155 2562

อบรมศีลศักด์ิสิทธิ์ ณ โรงเรียนนารีวิทยา 26 2562

อบรมฆราวาสผูรับใช " ความศักด์ิสิทธิ์สําหรับคุณดวย" ณ กุลนที รีสอรท อัมพวา จ.ราชบุรี 26 2562

การอบรมฟนฟูจิตใจครูฆราวาสผูรับใชฯ จัดโดย จิตตาธิการกลุมฆราวาสผูรับใชฯ โรงเรียนนารีวิทยา/บานนวก

สถานฯ จ.นครปฐม
33 2563

อบรมครูใหมเครือผูรับใชฯ " รัก รับใช ใหอภัย" ตามแบบอยางพระแมมารีย จัดโดย คณะภคินียืผูรับใชดวงหทัยริรมล

ของพระแมมารีย ณ คายดวงหทัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
2 2563

Laudato Si และการสอนคําสอน 3 2563

อบรมการเผยแพรความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/โรง

แรมเวสเทิรนแกรนด จ.ราชบุรี
1 2563

อบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน จัดโดย กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ/ไมแกวรีสอรท จ.สมุทรสงคราม 1 2563
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

- สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ

โครงการ

1. 1. โครงการเด็กรักดี

คาเปาหมาย

100.00 : 1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 2.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มี

ความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปนสมวัย 3.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 4.เด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัยทุกคนสามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

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

สุจริต ชวยเหลือแบงปนสมวัย 3.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 4.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง

รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน

ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

- สงเสริมใหเด็กรักการเรียนรู มีศักยภาพในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

โครงการ

1. โครงการเรียนรูอยางสรางสรรค

คาเปาหมาย

100.00 : 1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดรับการสงเสริมใหรักการเรียนรู และสนใจใฝรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดตามวัย 2.เด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัยทุกคน ไดรับการสงเสริมใหเกิดความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย 3.เด็กระดับการศึกษา

ปฐมวัยทุกคน ไดรับ การสงเสริมใหมีทักษะในการสื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจไดเหมาะสมตามวัย 4.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดรับการ

สงเสริมใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามวัย 5.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการ

และความคิดสรางสรรค เหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

96.00 : 1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหรักการเรียนรู และสนใจใฝรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดตามวัย 2.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
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ไดรับการสงเสริมใหเกิดความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย 3.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการ

สงเสริมใหมีทักษะในการส่ือสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจไดเหมาะสมตามวัย 4.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามวัย 5.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคเหมาะสมตาม

วัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนใน

เชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน

ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

- พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ใหมีความรูความสามารถดานวิชาการ ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรมและการดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : 1.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัย ทุกคน มีแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.บุคลากรครูระดับ

การศึกษาปฐมวัยทุกคนไดพัฒนาตนเอง 3.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน มีความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 5. บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ใชสื่อและ

เทคโนโลยี

ผลสําเร็จ

98.00 : 1.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.บุคลากรครูระดับการ

ศึกษาปฐมวัย ไดพัฒนาตนเอง 3.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4.บุคลากรครูระดับ

การศึกษาปฐมวัย มีความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 5.บุคลากรครูระดับการศึกษาปฐมวัย ใชสื่อและเทคโนโลยี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

่ ่ ่
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

พัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 4

- ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีความรู ความสามารถ มี ทักษะดานการใช ICT เหมาะสมตามวัย

โครงการ

1. โครงการเรียนรู คูปญญา

คาเปาหมาย

100.00 : 1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 2.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน

ไดรับประสบการณตรงในการเพาะปลูก ดูแลพืชผักสวนครัว ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 3.เด็กระดับ

การศึกษาปฐมวัยทุกคน ไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานการใช ICT เหมาะสมตามวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : 1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 2.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับ

ประสบการณตรงในการเพาะปลูก ดูแลพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 3.เด็กระดับการ

ศึกษาปฐมวัย ไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะดานการใช ICT เหมาะสมตามวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนใน

เชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผูเรียนใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ”

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนและบุคลากรมีความรักและสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนทํา

ประโยชนเพื่อสวนรวมได 2. ผูเรียนและบุคลากรสามารถดําเนินชีวิตที่แสดงออกถึงการเห็นคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยสามารถอยู

รวมกันไดอยางสันติ

ผลสําเร็จ

94.77 : 1. ผูเรียนและบุคลากรมีความรักและสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนทํา

ประโยชนเพื่อสวนรวมได 2. ผูเรียนและบุคลากรสามารถดําเนินชีวิตที่แสดงออกถึงการเห็นคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยสามารถอยู

รวมกันไดอยางสันติ

่
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- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

95.45 : 1. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันไหวครู ระลึกถึงพระคุณครู วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติและวันสําคัญตางๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 2. ผู

เรียนไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและรวมกันอนุรักษสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรูจักแบง

ปนส่ิงของแกผูที่รอโอกาส เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น

ผลสําเร็จ

96.86 : 1. ผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการจัดกิจกรรม

วันสําคัญ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมรวมกันอนุรักษสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รูจักแบงปนสิ่งของแกผูที่รอโอกาส 2. ลูกเสือ - เนตร

นารีและยุวกาชาดมีความเสียสละ ความสามัคคี มีระเบียบวินัยในตนเองและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู ดานภาษา คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการของชุมชนและประเทศชาติ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน (8 กลุมสาระฯ)

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู ครบทั้ง 8 กลุมสาระฯ 2. ผูเรียนมีทักษะการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถใน

การแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในยุคของประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยาง

มีความสุข

ผลสําเร็จ

92.34 : 1. ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู ครบทั้ง 8 กลุมสาระฯ 2. ผูเรียนมีทักษะการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถใน

การแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในยุคของประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยาง

มีความสุข
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ

วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งบูรณาการ คุณธรรม หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยกระบวนการคิด

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูผูสอนทุกคนไดบูรณาการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2. ผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดจากการเรียนรูโดยผานกิจกรรมสูการสรางสรรคชิ้นงาน โครงงานและงานวิจัย

ผลสําเร็จ

94.55 : 1. ครูผูสอนทุกคนไดบูรณาการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2. ผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดจากการเรียนรูโดยผานกิจกรรมสูการสรางสรรคชิ้นงาน โครงงานและงานวิจัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง

รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน

ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน

ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ดานวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และรักการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการรวมใจภักดิ์รักนารี
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คาเปาหมาย

90.05 : 1. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในการทํางาน 2. บุคลากรครูเปนผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในการทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ จนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

ผลสําเร็จ

93.80 : - บุคลากรครูเปนผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

พัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรู ระบบขอมูล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นให

เอ้ือตอการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

คาเปาหมาย

98.28 : 1. ครูผูสอน ใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆอยางสรางสรรค

ผลสําเร็จ

98.49 : 1. ครูผูสอน ใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรับความรู 2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆอยางสรางสรรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูใหไดมาตรฐานเปนระบบ มีประสิทธิภาพสามารถตรวจ

สอบได

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสึกษาและบริการสารสนเทศ

คาเปาหมาย

95.30 : 1. มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน

พัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 3. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกนักเรียน ผูปกครอง บุคคลและหนวยงานอื่นๆไดอยางรวดเร็ว ทันตอ
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เหตุการณ 4. มีการบริหารงานดานการงานมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรวจสอบได

ผลสําเร็จ

96.00 : 1. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานเปนไปอยางมีแระสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศตางๆครบถวน

และเปนปจจุบัน ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกนักเรียน บุคคลและหนวยงานอื่นๆ งานดานการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปน

ปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ

(Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 716 703 98.18 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 716 702 98.04 - - - -

3. ดานสังคม 716 699 97.63 - - - -

4. ดานสติปญญา 716 700 97.77 - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 263

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 166 29.99 50.33 36.77 36.75 -0.02 -0.05 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 166 38.78 50.09 43.52 49.97 +6.45 14.82 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 166 56.20 64.21 55.22 66.11 +10.89 19.72 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
166 43.55 58.89 49.13 71.11 +21.98 44.74 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 153

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 77 25.46 33.01 28.87 29.45 +0.58 2.01
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

วิทยาศาสตร 76 29.89 40.19 30.85 31.48 +0.63 2.04
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษาไทย 77 54.29 65.02 61.01 63.18 +2.17 3.56 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
76 34.38 32.14 38.91 45.30 +6.39 16.42 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 103

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 99 26.04 27.70 24.01 27.68 +3.67 15.29 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 94 32.68 31.22 28.40 35.77 +7.37 25.95 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 97 44.36 51.83 44.46 50.18 +5.72 12.87 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 99 29.94 34.48 29.17 32.94 +3.77 12.92 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

99 35.93 37.42 38.41 40.30 +1.89 4.92 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 269 269 100.00 282 276 97.87 255 249 97.65 260 232 89.23 265 254 95.85 263 236 89.73

คณิตศาสตร 269 269 100.00 282 276 97.87 255 211 82.75 260 176 67.69 265 200 75.47 263 154 58.56

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

269 268 99.63 282 275 97.52 255 248 97.25 260 238 91.54 265 219 82.64 263 232 88.21

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

269 267 99.26 282 271 96.10 255 228 89.41 260 237 91.15 265 239 90.19 263 258 98.10

ประวัติศาสตร 269 268 99.63 282 269 95.39 255 209 81.96 260 203 78.08 265 223 84.15 263 253 96.20

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
269 268 99.63 282 282 100.00 255 251 98.43 260 251 96.54 265 263 99.25 263 262 99.62

ศิลปะ 269 269 100.00 282 282 100.00 255 255 100.00 260 258 99.23 265 263 99.25 263 260 98.86

การงานอาชีพ 269 268 99.63 282 282 100.00 255 255 100.00 260 257 98.85 265 262 98.87 263 262 99.62

ภาษาตาง

ประเทศ
269 269 100.00 282 233 82.62 255 181 70.98 260 156 60.00 265 173 65.28 263 206 78.33

ภาษาอังกฤษ

(ฟง-พูด)
269 269 100.00 282 278 98.58 255 235 92.16 260 241 92.69 265 251 94.72 263 239 90.87

ภาษาจีน 269 267 99.26 282 276 97.87 255 255 100.00 260 219 84.23 265 243 91.70 263 258 98.10
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 187 118 63.10 167 141 84.43 153 140 91.50

คณิตศาสตร 187 61 32.62 167 115 68.86 153 26 16.99

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
187 58 31.02 167 97 58.08 153 75 49.02

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
187 124 66.31 167 116 69.46 153 133 86.93

ประวัติศาสตร 187 87 46.52 167 93 55.69 153 77 50.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 187 175 93.58 167 164 98.20 153 153 100.00

ศิลปะ 187 187 100.00 167 162 97.01 153 146 95.42

การงานอาชีพ 187 147 78.61 167 142 85.03 153 142 92.81

ภาษาตางประเทศ 187 137 73.26 167 85 50.90 153 65 42.48

เทคโนโลยีวิทยาการ

คํานวณ
187 187 100.00 167 140 83.83 153 118 77.12

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2
90 84 93.33 75 75 100.00 - - -

ภาษาอังกฤษ (ฟง-พูด) 187 106 56.68 167 127 76.05 153 123 80.39

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
90 40 44.44 75 36 48.00 - - -

ภาษาจีน 187 162 86.63 167 1,662 995.21 153 144 94.12
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 184 125 67.93 165 146 88.48 153 132 86.27

คณิตศาสตร 184 141 76.63 165 112 67.88 153 34 22.22

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
184 53 28.80 165 87 52.73 153 101 66.01

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
184 92 50.00 165 107 64.85 153 135 88.24

ประวัติศาสตร 184 111 60.33 165 134 81.21 153 133 86.93

สุขศึกษาและพลศึกษา 184 184 100.00 165 165 100.00 153 153 100.00

ศิลปะ 184 170 92.39 165 148 89.70 153 151 98.69

การงานอาชีพ 184 138 75.00 165 153 92.73 153 150 98.04

ภาษาตางประเทศ 184 140 76.09 165 62 37.58 153 57 37.25

เทคโนโลยีวิทยาการ

คํานวณ
184 178 96.74 165 165 100.00 153 141 92.16

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2
87 81 93.10 74 73 98.65 - - -

ภาษาอังกฤษ (ฟง-พูด) 184 162 88.04 165 130 78.79 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
87 42 48.28 74 40 54.05 153 125 81.70

ภาษาจีน 184 162 88.04 165 163 98.79 153 147 96.08

ภาษาจีนในชีวิตประจํา

วัน
87 85 97.70 74 72 97.30 - - -

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) 97 77 79.38 91 70 76.92 153 56 36.60

วิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) 97 88 90.72 91 75 82.42 153 86 56.21

Page 33 of 74



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 142 77 54.23 112 87 77.68 103 97 94.17

คณิตศาสตร 142 80 56.34 112 66 58.93 - - -

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
79 39 49.37 57 55 96.49 48 42 87.50

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
142 62 43.66 112 88 78.57 103 81 78.64

ประวัติศาสตร 142 102 71.83 112 92 82.14 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 142 137 96.48 112 112 100.00 103 102 99.03

ศิลปะ 142 135 95.07 112 112 100.00 103 103 100.00

การงานอาชีพ 142 129 90.85 112 112 100.00 103 100 97.09

ภาษาตางประเทศ 142 48 33.80 112 37 33.04 103 59 57.28

ฟสิกส 63 5 7.94 55 14 25.45 48 18 37.50

เคมี 63 3 4.76 55 18 32.73 48 34 70.83

ชีววิทยา 63 21 33.33 55 34 61.82 48 38 79.17

เทคโนโลยีวิทยาการ

คํานวณ
142 131 92.25 112 111 99.11 103 98 95.15

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2
39 39 100.00 29 29 100.00 - - -

บัญชี 39 39 100.00 29 29 100.00 - - -

ภาษาอังกฤษ (ฟง-พูด) 63 60 95.24 55 53 96.36 103 92 89.32

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
78 52 66.67 57 45 78.95 - - -

ภาษาจีน 103 83 80.58 84 70 83.33 103 100 97.09

ภาษาจีนในชีวิตประจํา

วัน
39 26 66.67 29 24 82.76 - - -

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) - - - - - - 55 49 89.09

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) 103 32 31.07 84 71 84.52 103 51 49.51
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

สังคมศึกษา ฯ (เพิ่ม

เติม)
- - - - - - 55 41 74.55

Reading and Writing 78 43 55.13 57 34 59.65 - - -

วิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) - - - - - - 55 52 94.55
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 140 70 50.00 112 103 91.96 103 99 96.12

คณิตศาสตร 140 73 52.14 112 59 52.68 - - -

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
80 60 75.00 57 25 43.86 - - -

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
140 93 66.43 112 90 80.36 103 101 98.06

ประวัติศาสตร 140 112 80.00 112 102 91.07 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 140 136 97.14 112 112 100.00 103 102 99.03

ศิลปะ 140 139 99.29 112 110 98.21 103 103 100.00

การงานอาชีพ 140 135 96.43 112 112 100.00 103 102 99.03

ภาษาตางประเทศ 140 26 18.57 112 52 46.43 103 71 68.93

ฟสิกส 60 14 23.33 55 25 45.45 48 48 100.00

เคมี 60 19 31.67 55 1 1.82 48 48 100.00

ชีววิทยา 60 19 31.67 55 34 61.82 48 48 100.00

เทคโนโลยีวิทยาการ

คํานวณ
140 140 100.00 112 112 100.00 103 101 98.06

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2
39 39 100.00 28 28 100.00 - - -

บัญชี 39 36 92.31 28 23 82.14 - - -

ภาษาอังกฤษ (ฟง-พูด) 60 60 100.00 55 51 92.73 103 101 98.06

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
39 19 48.72 57 46 80.70 - - -

ภาษาจีน 101 86 85.15 84 77 91.67 103 99 96.12

ภาษาจีนในชีวิตประจํา

วัน
39 26 66.67 28 20 71.43 - - -

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) - - - - - - 55 54 98.18

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) 101 42 41.58 84 66 78.57 103 63 61.17
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

สังคมศึกษา ฯ (เพิ่ม

เติม)
- - - - - - 55 49 89.09

Reading and Writing 80 43 53.75 57 22 38.60 - - -

วิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) - - - - - - 55 49 89.09
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 255

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
254 47.46 - 55.14 53.48 -1.66 -3.01 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

254 40.47 - 51.28 45.26 -6.02 -11.74 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) 254 - - 53.21 49.37 -3.84 -7.22 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2561 ไมมีการทดสอบ

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 269

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 269 71.86 - 80.29 72.92 -7.37 -9.18 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 269 74.14 - 83.41 87.39 +3.98 4.77 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2561 ไมมีการทดสอบ
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 263

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 153

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
153.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
153.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
153.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
153.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
153.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
153.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 153.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 153.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 40 of 74



เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 103

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ป.1 269 - - - - - - - - -

ป.2 282 - - - - - - - - -

ป.3 255 - - - - - - - - -

ป.4 260 - - - - - - - - -

ป.5 265 - - - - - - - - -

ป.6 263 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ม.1 184 - - - - - - - - -

ม.2 165 - - - - - - - - -

ม.3 153 - - - - - - - - -

ม.4 140 - - - - - - - - -

ม.5 112 - - - - - - - - -

ม.6 103 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

โครงการบานสีคุณธรรม 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 1 คุณภาพของผูเรียน

กิจกรรม Read to line ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช

โมเดล NRV' Brighter Brains (จุด

ประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุนที่ 9 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มูลนิธิการศึกษา

พระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอ

รสาธิราชฯ สยาม

มกุฏราชกุมาร

2560

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

ประเทศ

มูลนิธิการศึกษา

พระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอ

รสาธิราชฯ สยาม

มกุฏราชกุมาร

2563

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ การ

ประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เน่ืองในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา “วัน

อาสาฬหบูชา” ระดับประถมศึกษา พรอมทุนการศึกษา 6,000 บาท

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร

2561

รางวัล “ครูดีศรีเอกชน” เนื่องในโอกาสการศึกษาเอกชนครบรอบ ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะ

กรรมการประสาน

และสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

2561

เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเปน

ที่ประจักษชัด

ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

รัฐมนตรีวาการ

กระทรวง

ศึกษาธิการ

2561
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เกียรติบัตรเปนผูบริหารที่มีความมุงมั่นทุมเท ทําใหนักเรียนไดคะแนนเต็ม 100คะแนน จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ราชบุรี

2561

เขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี
2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโลรางวัล

ชนะเลิศ การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาหสงเสริม

พระพุททธศาสนาเนื่องในเทศกาล “ วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมี

บูชา”

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร

2562

รางวัล เด็กดีเดน สาขาคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

เทศบาลเมือง

จังหวัดราชบุรี
2563

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ไดผลการ

ประเมิน 100 คะแนน
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักทดสอบ

ทางการศึกษา

(สพฐ.)

2563

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม

100 คะแนน
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักทดสอบ

ทางการศึกษา

(สพฐ.)

2563

รางวัลระดับจังหวัดวิชาวิทยาศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) - เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเอดู พารค

จํากัด
2563

รับใบประกาศเกียรติคุณทําคะแนน PRE-GIFTED ’63 ไดคะแนนในระดับจังหวัดราชบุรี ดังนี้

- ประเภทคะแนนรวม อันดับ 1 - วิชาวิทยาศาสตร อันดับ 1 - ประเภทคะแนนรวม อันดับ 2

- วิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 1 - ประเภทคะแนนรวม อันดับ 3 - วิชาคณิตศาสตร อันดับ 1

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

โครงการทดสอบPRE-ประถมศึกษา “รางวัลคนเกงระดับประเทศ” ไดรับรางวัล ดังนี้ - ใบ

ประกาศเกียรติคุณคะแนน ยอดเยี่ยม (กลุม Bronze Class)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

โครงการทดสอบความรู Pre-gifted (คณิต วิทย อังกฤษ ) ไดรับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1 ระดับ

จังหวัด อันดับที่ 2 ระดับภาค อันดับที่ 3 ระดับประเทศ
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรในการทดสอบความรูวิชา Advanced English ไดคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเสริมปญญา 2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

- ไดรับเกียรติบัตร คะแนนยอดเยี่ยม ของจังหวัดราชบุรี ในการทดสอบภาคความรูวิชา

คณิตศาสตร ดังนี้ - เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทเสริมปญญา 2563

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ประเภท

ทีม 5 คน งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ไดเขารอบระดับ

ประเทศ

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

จังหวัดราชบุรี 2563

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกรีฑา ประเภท 4*100 เมตร รุนอายุ 12 ปหญิงน นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

จังหวัดราชบุรี 2563

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รุน 48 KG 51 KG 54 KG 64 KG และ48 KG นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

จังหวัดราชบุรี 2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 716

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 97.00 704 98.32
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 705

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 702

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 712

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 696

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 97.00 702 98.04
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 701

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 701

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 700

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 702

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 703

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 702

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 700

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 702

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 705

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 97.00 701 97.91
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
√ - 701

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 691

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 702

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 705

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 701

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 704

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 97.00 701 97.91
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 700

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 703

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 703

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 698

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 706

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 698

สรุปผลการประเมิน 98.04
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.  มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

                   โรงเรียนไดจัดทําโครงการสุขภาพดีถวนหนา   ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมกีฬาภายใน   โดยกิจกรรมสง

เสริมสุขภาพ   สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสุขนิสัยที่ดี ไดรับอาหารกลางวัน อาหารวาง นม นํ้าดื่มที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ

    มีการติดตอเจาหนาที่มาใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง   การเสริมสรางภูมิคุมกัน   ควบคูกับการออกกําลังกายที่

เหมาะสมกับวัย   และยังไดทําแผนการจัดประสบการณ   เรื่อง กิจวัตรประจําวันและการปองกันอุบัติเหตุ   เพื่อใหเด็กไดรูจักดูแลตนเองเกี่ยวกับ

่ ่ ่ ่
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ความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  กิจกรรมกีฬาภายใน สงเสริมใหเด็กรักการออกกําลังกาย สรางความ

สัมพันธอันดีระหวางครอบครัวและโรงเรียน ฝกการเปนผูนําผูตามที่ดี   รูจักกฎ  กติกา รูแพ รูชนะ  รูอภัย และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา  จากการจัด

โครงการสุขภาพดีถวนหนา   และจัดทําแผนการจัดประสบการณ     สงผลใหเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัย   กระทรวง

สาธารณสุข  เคล่ือนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวได การใชมือและตาประสานสัมพันธกัน  รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติ

จนเปนนิสัย  ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค  สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดลอมและ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

2. มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          โรงเรียนไดจัดทําโครงการเสริมสรางสุนทรียภาพ  ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรมอนุบาลหรรษา และกิจกรรมสุนทรียภาพ   โดยกิจกรรม

อนุบาลหรรษา  สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  เหมาะสมกับวัยและความสามารถของแตละ

บุคคล สงเสริมใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม เชน รองเพลง เลานิทาน เลนเกม และฝกกายบริหาร   จัดใหเด็กไดออกกําลังกายทุกวัน

หลังเคารพธงชาติ  ซึ่งทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รอบตัว ไดรับประสบการณตรง  รวมทั้งเปนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมควบคู

ไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ทําใหเด็กทุกคนมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม  และกิจกรรมสุนทรียภาพ  มีการประกวดผลงานสรางสรรคในวันสําคัญ

ตาง ๆ ประกวดรองเพลง  สงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางดานศิลปะ   ความคิดสรางสรรคจินตนาการ  การกลาแสดงออกไดเหมาะสมกับวัย 

จากการจัดโครงการเสริมสรางสุนทรียภาพ     สงผลใหเด็กราเริงแจมใส     แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสมกับวัย   รูจักยับยั้งชั่งใจ   อดทนใน

การรอคอย   รูจักยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเองและผูอื่น  มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม  ตามที่สถานศึกษากําหนด ชื่นชมและมีความ

สุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว

3.  มีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

                   โรงเรียนไดจัดทําโครงการเด็กรักดี   ประกอบไปดวย กิจกรรมปฐมวัยนารัก กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสา   และ

กิจกรรมหนูรักจริยธรรม   โดยกิจกรรมปฐมวัยนารัก   ฝกใหเด็กมีระเบียบวินัยในการเขาแถว   การเดินแถวเขาหองเรียน มีสมาธิในการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และนอกจากนี้มีการคัดเลือกเด็กดีศรีนารี 3 ประเภท ไดแก  1. ประเภทคุณลักษณะนิสัยอันพึง

ประสงคดีเยี่ยม 2. ประเภทพัฒนาการดานสติปญญาดีเลิศ    3. ประเภทกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน    โดยมีคุณครูประจําชั้นและคุณครูหัวหนา

งานเปนผูประเมินพฤติกรรมของเด็กในแตละประเภท   สงเสริมใหเด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตามเอกลักษณของ

โรงเรียน   “วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ”     กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย   จัดใหมีการเลือกตั้งหัวหนาหองทุกระดับชั้น   และใหหัวหนาหองใน

ระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  เปนสภานักเรียน    โดยผานกระบวนการเลือกตั้ง สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกอยางมีเหตุผล  มีความรับผิดชอบ  มีนํ้าใจ

  รูจักดูแลชวยเหลือผูอ่ืน     ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีตอสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     กิจกรรมจิตอาสา

  จัดกิจกรรมโดยใหเด็กมีสวนรวมในการทําความดี  ทั้งท่ีโรงเรียน  บาน  และชุมชน สงเสริมใหเด็กมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น  รูจักเสียสละ รวม

มือ รวมใจในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมและกิจกรรมหนูรักจริยธรรม  จัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย พุทธศาสนา

และคริสตศาสนา จัดเสริมประสบการณเนนการเรียนรูเรื่อง ตานทุจริต   สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม   และคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง

ทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งมีสุนทรียภาพและความดีงาม ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามวัย

และ การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จากการจัดโครงการเด็กรักดีสงผลใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน   มี

วินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การ

ยิ้ม การทักทายและการมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม   พื้นฐานครอบครัว

 เช้ือชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากความรุนแรง

4.  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู 

            โรงเรียนไดจัดทําโครงการเรียนรูอยางสรางสรรค  ประกอบไปดวยกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมทัศนศึกษา   กิจกรรมภาษาพาเพลิน

 งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ  งานหนูนอยสรางสรรค  โดยกิจกรรมรักการอาน  สงเสริมใหเด็กเกิดความสนใจใฝรู และรักการอานอยูเสมอ 

ผานเร่ืองราวและประสบการณของตัวละครในนิทาน    มีการจัดมุมหนังสือทั้งในและนอกหองเรียน    จัดหาหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย

ของเด็ก   จัดทําบันทึกการยืม - คืนหนังสือ  ใหเด็กไดนําหนังสือกลับไปอานที่บานรวมกับผูปกครอง   รวมถึงมีปรับปรุงซอมแซมหนังสือที่ชํารุด

ใหอยูในสภาพดี  เพื่อใหเด็กไดมีพัฒนาการทางดานภาษา  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  การเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  มีการแลกเปลี่ยนเรียน

รูซ่ึงกันและกัน   กิจกรรมทัศนศึกษา   เปนกิจกรรมที่เด็กไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง  กิจกรรมภาษาพาเพลิน  มี

การประกวดทองบทกลอน  และการประกวดคัดลายมือ  เปนการสงเสริมเอกลักษณความเปนชาติไทย  สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา  และความ

สามารถในดานการใชภาษาส่ือสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย   งานเรียนรูสนุกกับวิทยฯ คณิตฯ ครูจัดทําแผนการจัด

ประสบการณเรื่อง   วิทยาศาสตรนารูและคณิตศาสตรแสนสนุก เด็กไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง   ทําใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง และงานหนูนอยสรางสรรคสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกถายทอดผลงานของตนเอง มีความคิดสรางสรรค/จินตนาการเหมาะสม

กับวัย   และยังมีโครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย   ประกอบไปดวย กิจกรรมโครงงาน   กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร     และกิจกรรม

้ ้
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คายภาษาอังกฤษ     โดยกิจกรรมโครงงาน   สงเสริมใหเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานทักษะกระบวนการตาง ๆ   ทั้งดานเนื้อหาสาระ

  ทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษา หรือการปฏิบัติและมีเจตคติที่ดี เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรูรวมกัน

กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร   เด็กรวมกันทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาตร     สงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง   รูจักสังเกต ทดลอง คิด

หาเหตุผล   ฝกการคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี นอกจากน้ีโรงเรียนไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย และกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ  สงเสริมใหเด็กมีทักษะการใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย จากการจัดโครงการเรียนรูอยางสรางสรรคและ

โครงการบูรณาการความรูสูเด็กปฐมวัย   สงผลใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ   ตั้งคําถามสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและสามารถ

คนหาคําตอบไดดวยตนเอง  อีกทั้งมีหองศูนยการเรียนรูตามแนว Thinking School  และหอง Story tales home  (บานนิทาน)  เพื่อสงเสริม

ใหเด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย   มีความสามารถในการคิดรวบยอด   การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร   คิดแกปญหา   และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ   เชน   งานศิลปะ   การ

เคล่ือนไหวทาทาง  การเลนอิสระ   และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

              โรงเรียนนารีวิทยา   ระดับการศึกษาปฐมวัย    มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จัด

ประสบการณที่เตรียมความพรอม     เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ     ตอบสนองความตองการ     และความแตกตางของเด็ก

แตละบุคคล สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว   ชุมชนและทองถิ่นมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีประสบการณในการจัดการศึกษาปฐมวัย

อยางเพียงพอกับชั้นเรียน     และมีผูชวยครูที่ผานการอบรมดานการดูแลเด็กปฐมวัย     สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอ

เน่ือง ซ่ึงสงผลใหครูมีความรู   ความสามารถในการวิเคราะห   ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     มีทักษะในการจัดประสบการณการ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบกิจกรรม   มีการสังเกต  และปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง   มีการ

จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงดานความปลอดภัยของเด็ก    สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรายบุคคลและรายกลุม 

่ ่ ่
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มีมุมประสบการณหลากหลาย  มีส่ือการเรียนรู   เชน   ของเลน  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ   สื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู  

มุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการเลนอยางมีความสุข   มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก   ใหบริการทางดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและ

อุปกรณ   เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอและทั่วถึงนอกจากนี้ยังไดนํากระบวนการ PLC “

ชุมชนแหงการเรียนรู ”   มาเปนเคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ   ทําใหครูเกิดการรวมมือรวมพลังในการพัฒนาการเรียนการ

สอนไปสูคุณภาพเด็กมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่สถานศึกษา

กําหนด   มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน    มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดําเนินงาน   จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวม พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 26

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 98.00 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 25

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 26

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 26

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 98.00 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 ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 98.00 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 26

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 25

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 26

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 25

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
98.00 26 100.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 26

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 25

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 26

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 25

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

         ครูจัดประสบการณโดยการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคใน

หลักสูตรสถานศึกษา   มีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ดาน   ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ไดเหมาะสมเต็ม

ตามศักยภาพ   มีการจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม   เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระตามความสนใจ  ความสามารถ 

ตอบสนองวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู ลงมือ

และสรางองคความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัยและมีความสุข   จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเด็ก

มีสวนรวม     ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย     และความสนใจของเด็ก     มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลาก

หลาย     โดยมีผูปครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก   และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี

ประสิทธิภาพ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 2,451

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 90.00 2,212 90.25
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 2,451

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,451

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,033

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,913

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
90.00 2,299 93.80

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 2,317

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 2,263

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 2,317

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 2,290 93.43
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 2,263

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 2,317

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 95.00 2,427 99.02
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 2,451
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 2,402

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 2,451 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 2,451

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 2,411 98.37
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 2,451

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 2,370

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 92.00 2,414 98.49
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 2,376

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 2,451

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 94.00 2,413 98.45
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 2,451

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 2,374

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 2,351 95.92
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 2,351

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 2,375 96.90
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 2,375
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 2,374

สรุปผลการประเมิน 96.46
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

         สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย     ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน   และเปนไปตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร   มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ลงมือปฏิบัติ   (Active  Learning)  สอดแทรกทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปการศึกษาที่

ผานมา     มีการประชุมครูเพื่อกําหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ออกแบบโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา

        ครูผูสอนมีความตระหนัก  มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง   (Active  Learning)  ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู   ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ   ศึกษาคนควาองคความรูดวยตนเอง   มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองดวยกระบวนการคิด การแกปญหา เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนรูอยางหลากหลาย สามารถวิเคราะหปญหา   แกปญหาอยางเปนระบบ   ฝกทักษะกระบวนการคิดอยางหลากหลาย   สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   สรางสรรคสิ่งตางๆ   และพัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถ  นําความรูและประสบการณมาใชในการแกปญหา 

ใชทักษะกระบวนการคิด  และกระบวนการเรียนรูผานโครงงาน  และสามารถนํามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู   มีทักษะในการสรางปฏิสัมพันธ

ที่ดีรวมกัน ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน เรียนรูไดตามสถานการณ ปรับตัวได

ตามสถานการณในสังคมยุคปจจุบัน   ผูเรียนมีภาวะผูนํา  ผูตามที่ดี มีความรอบรู และทักษะชีวิต โดยใชแผนการจัดการเรียนรู NRV’s  Brighter

Brains   เปนกระบวนการการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะดานการอาน การพูด การฟง   การถาม และที่สําคัญนักเรียนรูจักคิด

วิเคราะหดวยตนเองและประมวลเปนความรูท่ีคงทนและถาวร   จากการดําเนินการจัดหองเรียนดวยวิธีการ Active learning พบวา หองเรียน

เปนหองเรียนมีชีวิต ทั้งครูและนักเรียนเรียนรูไปดวยกัน โดยผานการจัดกิจกรรมของครู นักเรียนเรียนรูเปนทีม เกิดกระบวนการคิด โดยครูใช

คําถามปอนใหคิดตลอดเวลา เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม จะมีการวางแผน เกิดกระบวนการกลุม มีผูนํา ผูตาม นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

เห็นไดชัด กลาแสดงออก กลาพูด นําเสนอเปนขั้นตอน ไมรูสึกเบื่อ เพราะทํากิจกรรมตลอดเวลา ที่สําคัญครูไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล นํามา

ทําวิจัยในชั้นเรียนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  สงเสริมใหเกิดโครงงานคุณธรรมกับการเรียนวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

        ในดานคุณภาพของผูเรียน ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 90.25   สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน   การเขียน   การสื่อสารและการคิดคํานวณ   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมี

วิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได   ผูเรียนมีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม   ในดานการเรียนรู   การส่ือสาร และการทํางาน   รูจักการวางแผน   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย   กลา

แสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ  เทคโนโลยีไดดวยตนเอง  รูเทาทันสื่อ

และสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   ผูเรียนมีความรู   ทักษะพื้นฐาน   และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทํางาน 

หรืองานอาชีพ  มีความประพฤติดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  จิตสังคม  และจิตสํานึกที่ดี  เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด  มีความภาค

ภูมิใจในทองถิ่น  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  รูวิธีการปองกันตนเองจากสถานการณตางๆ  และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
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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 เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 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
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ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน  และพันธกิจสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีโครงสรางการบริหารงาน 6 ฝาย ไดแก ฝายบุคลากร ฝายวิชาการ ฝายอาคารสถานที่ ฝายธุรการ-การเงิน

ฝายจิตตาภิบาล  และฝายกิจการนักเรียน    มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ครอบคลุมงาน  4 ฝาย  คือ งานวิชาการ  งานงบ

ประมาณ     งานบุคคล   และงานบริหารงานทั่วไป     มีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อสงเสริมใหมีจิต

วิญญาณความเปนครู  จรรยาบรรณ  คุณธรรม จริยธรรม สงผลใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพ    เปดโอกาสใหครู

ไดศึกษาดูงาน  รวมประชุม  อบรมสัมมนา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สถานศึกษามีสวัสดิการครูและครอบครัวของบุคลากรทุกคน 

เสริมสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่อง   สถานศึกษาใชแผนพัฒนาดวยกระบวนการคิดวิเคราะห และการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของ   กับการ

วางแผนบริหารทั่วไป  ไดดําเนินการพัฒนาระบบเครือขาย  ขอมูลสารสนเทศอยางชัดเจน  มีการบันทึกขอตกลง (MOU)กับสถาบันอื่นๆ อาทิเชน

ศูนยวิชาการคณะซาเลเซียน บริษัทผลิตปญญา จํากัด Make a wit  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) True click life  โรงเรียนรัสเซีย

บัลเลต และสถาบันจัดการปญญาภิวัฒน(PIM)  มีการวางแผน จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

่ ่ ่ ้ ่
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และสภาพแวดลอมทางสังคมใหเปนสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัยรมรื่น   มีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและเพียงพอ   มีสื่อ

และอุปกรณที่ทันสมัยใหครูใชในการเรียนการสอน   นักเรียนไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย     นักเรียนและบุคลากรทุกคน

ทําประกันชีวิต   ประกันอุบัติเหตุเพื่อเปนหลักประกันดานสุขภาพอนามัย   คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับ ติดตามการใชงบ

ประมาณของสถานศึกษา อนุมัติการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   และติดตามใหความชวยเหลือเพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

          สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ป  แผนปฏิบัติการประจําป    คูมือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลอง

กับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหสภาพปญหา ( SWOT Analysis ) คุณภาพการจัดการศึกษาแตละฝายที่เกี่ยวของ   พรอม

นํามาวางแผนพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปญหา     ความตองการและนโยบายของสถานศึกษา     ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมวางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการนิเทศ   กํากับติดตาม   และประเมินผลการ

บริหารและการจัดการที่เปนระบบและตอเน่ืองโดยใชกระบวนการ PDCA (Plan – Do – Check– Act) เพื่อพัฒนาตามแผนงานที่วางไวใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด  ผูเกี่ยวของมีสวนรวม (School  Based  Management : SBM)  ในการจัดการศึกษาและการจัดการเชิงระบบสงผลใหมีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

         ผูบริหารมีความตั้งใจ  มีความมุงม่ัน  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และมีวิสัยทัศนที่ดี   มีมนุษยสัมพันธ  และเปนแบบอยางที่ดี

ในการทํางาน  สงเสริมพัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล 4.0 โดยใชระบบ  Mas  School  เปนฐาน

ขอมูลในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน   ผูปกครอง บุคลากร และการวัดผลประเมินผลของผูเรียน     นําระบบ   “School   Bright” ซึ่งเปนระบบ

บริหารสถานศึกษาดิจิทัลผานแอปพลิเคชันครบวงจรที่พัฒนาขึ้นสําหรับสถานศึกษาเพื่อใหโรงเรียน  ครู นักเรียน  และผูปกครองสามารถทํางาน

และเขาถึงขอมูลรายงานตางๆอยางเปนปจจุบัน   เชน   การเช็คชื่อนักเรียน  แจงลา   แจงขาวสาร  แจงการบาน  ปฏิทินโรงเรียน    และการซื้อ

สินคา เชน อุปกรณการเรียน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการอานโดยผานแอปพลิเคชันไลน  ( Read  to 

line )เปนผลงานของนักเรียนในการพัฒนาระบบ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 121

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 119 98.35 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 121

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 121

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 121

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ

รู และนําเสนอผลงาน
√ - 121

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 110

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 90.00 115 95.04 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 114

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 119

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 113

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 111 91.74 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 111

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 111

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 111 91.74 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 111

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 111

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 111

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 111
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 111 91.74 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 111

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

รูของตนเอง
√ - 111

สรุปผลการประเมิน 93.72 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

        สถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนมีแผนบูรณาการการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active  Leaning)จัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามมาตรฐานการเรียนรู  คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุป

องคความรู นําเสนอผลงาน   มีความรอบรูและทักษะชีวิต   สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูที่หลากหลายที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู   มีการแลกเปลี่ยนความรู และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง   ครูมีการ

บริหารจัดการช้ันเรียน เชิงบวก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข   มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ   มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย   เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนรู   ตลอดจนครูมีการแลกเปลี่ยนความรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ

นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู   นอกจากนี้ยังนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนรู จัดการเรียนการสอนที่เนน

ทักษะกระบวนการคิดและใชองคความรูบูรณาการการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา     เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหโดยใช

กระบวนการกลุมเพื่อสรุปองคความรูดวยตนเองและนําไปใชในสถานการณตางๆได   ครูผูสอนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดอยางเปนขั้นตอน  รวมลงมือปฏิบัติ รวมทั้งใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยความเสมอภาค  จัดทํารายงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนปละ 1 เรื่อง   เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา และวัดประเมินผลที่เนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องและหลากหลาย  มี

การจัดปายนิเทศและจัดบอรด สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในหองเรียนและนอกหองเรียน     นอกจากนี้สถานศึกษาดําเนินการตาม

นโยบายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   โดยครูผูสอนนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ( Anti –Corruption  Education )  มาบูรณาการ

การเรียนการสอนกับทุกกลุมสาระการเรียนรู บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบูรณาการวิถีชีวิตประจําวันใหกับผูเรียนในโรงเรียนดวย มี

การใชขอสอบจากศูนยซาเลเซียนเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วัดผลประเมินผลจากสภาพจริงที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวย

วิธีการที่หลากหลาย   จัดทําส่ือนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น   พรอม

ทั้งบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นในทุกกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง เนนใหผูเรียนเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกรักและหวงแหนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อจะไดนําความรูมาใชพัฒนาตนเอง

และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข      
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 2. สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว

ทรงตัวไดดี 3. รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 5. มีวินัยในตนเอง มีจิตอาสา รูจักชวยเหลือและแบงปนผูอื่น 6. เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 7. มี

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 8. มีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาแสดงออก 9. รูจักการเปนผูนํา ผูตาม 10. มีทักษะพื้นฐานตาม

พัฒนาการทุกดาน และมีความรูพ้ืนฐานสมวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2. มีครูที่มีวุฒิและมีประสบการณดานการจัดการศึกษาปฐมวัย

อยางเพียงพอกับชั้นเรียน และไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 3. มีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และใหการบริการดานสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 4. มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 2. มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน

เฉล่ีย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัดสช. และระดับประเทศ และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน 2. ครูทุกคนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศึกษาคนควา

ความรูเพิ่มเติมจากส่ือตางๆและบันทึกการอานโดยผานแอปพลิเคชันไลนของโรงเรียน 3. สถานศึกษาจัดทําโครงการบานสีคุณธรรมเพื่อสงเสริม

และพัฒนาใหผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค สามารถนําไปปฏิบัติจนกลายเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน บรรลุตามเปา

หมายการจัดการศึกษาแหงชาติ รูจักวิธีการดําเนินชีวิต ตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ “รัก รับใช และใหอภัยตามแบบอยางพระแมมารีย ”สง

ผลใหผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีระเบียบ

วินัยในการมาเรียน การเขาแถว การแตงกาย มีจิตอาสาในการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัยที่ตองการความชวยเหลือ จนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษาคือ “วินัย เสริมสรางบุคลิกภาพ” จนเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ

สังคม รูวิธีการปองกันตนเองจากสถานการณตางๆ และสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวชัดเจน สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ และแผนการศึกษาสังกัดสช. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป คูมือและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปที่

สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะห SWOT คุณภาพการจัดการศึกษาแตละฝายที่เกี่ยวของ พรอมนํามาวางแผน

พัฒนาดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและนโยบายของสถานศึกษา 2. ผูบริหารปลูกฝงและสงเสริมใหครูมีความสามัคคี

มุงมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด นําเสนอผลงานโดยการปฏิบัติจริงดวยวิธีการที่หลากหลายผานการพัฒนา

เชิงกลยุทธที่เรียกวา NARIVITTAYA Model ที่สามารถสรางความเขมแข็งท่ีหลากหลายของการบริหาร รวมถึงความรัก ความศรัทธา ความ

สามัคคีภายในสถานศึกษา มีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีวิสัยทัศนที่ดี มีมนุษยสัมพันธ และเปนแบบอยาง

ที่ดีในการทํางานสงเสริมพัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล 4.0 3. สถานศึกษามีระบบการจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โปรแกรม Mas School และ School Bright ที่รองรับการใชงานของสถานศึกษา 4. สถาน

ศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษา “TOP TEN” ใหกับนักเรียนที่เรียนดีเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหนักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจและรักษาระดับการ

เรียนของตนเองใหไดตามเกณฑที่กําหนด 5. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สะอาด และปลอดภัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการสอนอยางเต็มความสามารถ มีแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชโมเดล

NRV’s Brighter Brains (จุดประกายความคิด พิชิตนวัตกรรม) เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรู ทักษะชีวิต และทักษะแหงศตวรรษที่ 21

4. จุดควรพัฒนา
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ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

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

ใหเด็กรูจักการอยูอยางพอเพียง รูคุณคาของอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 2. สงเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดประสบการณ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. นําผลการฝกอบรมมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับชวงอายุของเด็ก กระตุนใหคิดและหาคําตอบ

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใชเคร่ืองมือสื่อสารผลิตสื่อและมีความชํานาญในการใชสื่อออนไลนได 100 เปอรเซ็นต

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเองตามความสนใวจวในสื่อออนไลน ความรูหลากหลายนอกเหนือจากหลักสูตรโดยเนนผูเรียนใหมีความรู

และทักษะชีวิต

5. แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมทักษะการคิด แกปญหา คิดสรางสรรค

2. ฝกทักษะการสังเกต การแสวงหาความรู

3. ฝกจิตใหมีสมาธิในการเรียนรู

4. ฝกใหเด็กรูจักการอยูอยางพอเพียง รูคุณคาของอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

5. ฝกใหเด็กคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 

6. จัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อนําไปสูการใหเกิดโรงเรียนคุณธรรม

7. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณปจจุบัน

6. ความตองการชวยเหลือ

1. เปดโอกาสใหเด็กไดเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ

2. การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร

3. ทุนการศึกษา

4. ใหเด็กไปทัศนศึกษา/เรียนรูนอกหองเรียน

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- โครงการบานสีคุณธรรม

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น/กลยุทธ       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับ     สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค
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1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพ่ือใหเด็กมีอัตลักษณ คือ  “ รัก รับใช ใหอภัย ตามแบบอยางพระแมมารีย ”  และเอกลักษณ  คือ “ วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ ” ปรากฏ

ชัดขึ้นในตัวของเด็ก

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

            เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      มี

อัตลักษณของโรงเรียน  คือ  “ รัก รับใช ใหอภัย  ตามแบบอยางพระแมมารีย ”     และเอกลักษณของโรงเรียน  คือ  “ วินัยเสริมสราง

บุคลิกภาพ ”  ปรากฏชัดขึ้นในตัวของเด็ก

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ

1. ประชาสัมพันธใหกับผูปกครองไดเขาใจในกิจกรรม ผานการประชุมผูปกครองกอนเปดภาคเรียน

2. ประชาสัมพันธโครงการบานสีคุณธรรมบน Website www.nrv.ac.th และ Facebook  โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี

การขยายผล

          ไดแบงปนการจัดกิจกรรมโครงการบานสีคุณธรรมใหกับโรงเรียนในเครือคณะผูรับใชฯ

 

 

- NRV ’s Brighter Brains

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น/กลยุทธ       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับ      กระบวนการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และมีสมรรถนะตามวัย

2. เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณของครูโดยเนนเด็กเปนสําคัญดวยแนวทางปฏิบัติ NRV’s Brighter Brains

 ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

         เด็กเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และมีสมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย ครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเนนเด็กเปน

สําคัญ ดวยกระบวนการ NRV’s Brighter Brains ซ่ึงปรากฏผล ดังนี้

เด็กเกิดทักษะการเรียนรู มีความสามารถในการรับรู   มีการการพัฒนาดานความคิดและอารมณ
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เด็กเกิดทักษะชีวิต มีความสามารถในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในการดํารงชีวิต การปรับตัว หรือแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความ

สมบูรณ  พรอมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

เด็กเกิดสมรรถนะตามวัย มีความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการดานสังคม  พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการ

ดานความคิดและสติปญญา 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 nrv.ac.th

   

- โครงการบานสีคุณธรรม

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น/กลยุทธ      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice)  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกลายเปนวิถีในการดําเนินชีวิต

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตโดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสํานึก จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

3. เพ่ือใหนักเรียนมีอัตลักษณคือ “รัก รับใช และใหอภัย ” และเอกลักษณของโรงเรียนคือ “ วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพ”  ปรากฏชัดขึ้นในตัว

ของนักเรียน

 

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

1. นักเรียนมีการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ

3. นักเรียนมีอัตลักษณ คือ “รัก  รับใช  และใหอภัย” และสงเสริมเอกลักษณ  “วินัยเสริมสรางบุคลิกภาพใหปรากฎชัดขึ้นในตัวของผูเรียน”

 

การขยายผล

1. ไดแบงปนการจัดกิจกรรมโครงการบานสีใหกับโรงเรียนในเครือคณะผูรับใชฯ

2. เปนวิทยากรแนะนําโครงการบานสีใหกับโรงเรียนในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

รวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practice)  โรงเรียนตนแบบโครงการวิจัยสืบสานพระปณิธาน ตามพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

ณ  โรงแรมโกลเดน ราชบุรี

- โครงการเศษอาหารเปนศูนย

้ ้
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ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น/กลยุทธ      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปลูกฝงคุณธรรมควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยบริโภคอาหารใหหมดใน

แตละมื้อ

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาของอาหารและรับประทานอาหารจนหมดไมทิ้งขวาง

2. เพ่ือลดปริมาณเศษอาหารในโรงเรียนนารีวิทยา

ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

1. นักเรียนโรงเรียนนารีวิทยาทุกคนเห็นคุณคาของอาหาร รับประทานอาหารหมดในแตละมื้ออาหาร

2. ปริมาณเศษอาหารในโรงเรียนลดนอยลง

3. นักเรียนมีจิตสํานึกของความพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่  9

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ

1. ประชาสัมพันธโครงการกับผูปกครองจากวารสารดวงหทัยของโรงเรียน

2. ประชาสัมพันธโครงการ ออนไลนในเว็บไซตของโรงเรียน ไลน  เฟสบุคและแอปพลิเคชัน สคูลไบรท

3. โครงการเศษอาหารเปนศูนยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานดานคุณธรรมของนักเรียน ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี 

ภายใตโครงการจังหวัดสงเสริมคุณธรรม   (21 ส.ค.61)

 การขยายผล

                   โครงการเศษอาหารเปนศูนยสรางเครือขายสูโรงเรียนอ.ฮ.ลิงค ในพระอุปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   อําเภอแกง

กระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

- กิจกรรม Read to line

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น /กลยุทธ    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ      สงเสริมการอานโดยผานแอปพลิเคชันไลน

วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และรักการแสวงหาความรู

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการเลือกอานหนังสือ

3. เพ่ือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการจัดกิจกรรมหองสมุดใหกับนักเรียน

 ผลการดําเนินกิจกรรม/ประโยชนที่ไดรับ

1. นักเรียนสามารถทําบันทึกการอานไดงาย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   ประหยัดเวลาในการเขียนและเปนการนําสื่อเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล

มาใชใหเกิดประโยชน

2. นักเรียนสามารถอานหนังสือจากแหลงตางๆ ผานทางเว็บไซตหรือเพจขอมูลขาวสารได
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3. ชวยลดปริมาณของกระดาษ แกปญหาสิ่งแวดลอมและเปนการเพิ่มเวลาในการอานใหกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ

1. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน   ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลป

หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน   ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปการศึกษา 2561

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV's Brighter Brains

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สอดคลองกับประเด็น/กลยุทธ               มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับ              กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต ในทักษะแหงศตวรรษที่ 21

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยแนวทางปฏิบัติ NRV’s  Brighter Brains

 ผลการดําเนินงาน/ประโยชนที่ไดรับ

       ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต ตามทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ดวยกระบวนการ NRV’s Brighter Brains ซ่ึงปรากฏผลดังนี้

1. ผูเรียนสามารถตั้งคําถามในส่ิงที่ตนเองสงสัยไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการถามคือสอน

2. ผูเรียนเกิดทักษะ 4C  ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่  21  ตามกระบวนการ  “ถามคือสอน  สะทอนคิดคือเรียน   เขียนคือ

คิด” เกิดนวัตกรรมดวยตัวของผูเรียนเอง

3. บุคลากรครูไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการบวนการ NRV’s Brighter Brains

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ
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          การเผยแพร

เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV’s Brighter Brains ใหแกโรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรับใชดวงหทัยนิรมล

จํานวน ๑๐ โรงเรียน และโรงเรียนในเครือคายโครงการเพาะพันธุปญญาในจังหวัดราชบุรี

เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดล NRV’s Brighter Brains ผานเว็บไซตโรงเรียนนารีวิทยา nrv.ac.th

 การไดรับการยอมรับ

1. โรงเรียนนารีวิทยา อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี     ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเพาะพันธุปญญาของศูนยพี่เลี้ยงโครงการ

เพาะพันธุปญญา  ประจําภาคกลาง

2. นางสาวอารยา ภานุศรี   ผูอํานวยการโรงเรียนนารีวิทยา   เขารวม  “พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ   สําหรับผูบริหาร

โรงเรียนตนแบบ  ภายใตโครงการเพาะพันธุปญญา”  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ณ   โรงแรมแมนดาริน   กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวอรุณี สุมารินทร   ครูแกนนํา NRV’s Brighter Brains ไดรับรางวัลครูปญญาทีปกรเพาะพันธุปญญา “ครูผูมีอุดมการณเพาะพันธุ

ปญญาเปนชีวิต” จากหนวยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุปญญา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวนิตยา โจสรรคนุสนธ์ิ   ผูอํานวยการ

นางจิราภรณ ศิริอนุสรณศักดิ์   เจาหนาที่

Page 73 of 74



ภาคผนวก

Page 74 of 74



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนเรื่องการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ)



 

 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

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

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2563      และประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนารีวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    การประกัน
คุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     โรงเรียนนารีวิทยาจึงได้ 
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ   
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   และการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 
         ลงช่ือ                                  
    ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
                 

 
 
      ลงช่ือ                                                
                     ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                           

         ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

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

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 
         ลงช่ือ                                  
    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคณุภาพ) 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 เด็ก ร้อยละ 97  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ 
                     ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 

1.2 เด็ก ร้อยละ 97  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 เด็ก ร้อยละ 97  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็ก ร้อยละ 97 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ  

                     แสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ (5)  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ระดับ (5) 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับ (5) 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ระดับ (5) 
2.5 ให้บริการส ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ระดับ (5) 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ (5) 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครู ร้อยละ 98 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล   

                   เต็มศักยภาพ 

 

3.2 ครู ร้อยละ 98 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น และปฏิบัติอย่าง 
                   มีความสุข          

3.3 ครู ร้อยละ 98 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 
 

ครู ร้อยละ 98 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน 
                   พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  ดังนี ้

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 2563  



 

  

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
----------------------------- 

 

โดย ท่ีมีการประกาศใ ช้กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการ ศึกษา  พ .ศ.2561  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนารีวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนนารีวิทยาจึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

   

  ประกาศ  ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

       ลงชื่อ …………………………………………… 

                       ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 

       ลงชื่อ …………………………………………… 

              ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                     

       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     

 



 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

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

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ.2561   

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 

             ลงชื่อ …………………………………………….                                  

    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับยอดเยี่ยม 
      1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

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

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) ผู้เรียน  ร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5) ผู้เรียน  ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

      1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) ผู้เรียน  ร้อยละ 92 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 94 มีความความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของศาสนา  
4) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  (ระดับ 5)  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  (ระดับ 5)  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  (ระดับ 5) 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  (ระดับ  5 )  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ระดับ 5)  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 5)    

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

3.3 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

3.5 ครูผู้สอน  ร้อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
               การจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 

การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2563  



 

                   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 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย)



 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนนารีวิทยา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ที ่7 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (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 จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 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. นางวไลพร            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.นางสาวขวัญนร ี สีทอง      ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/6             กรรมการ 
15.นางสาวปภัสนันท ์ 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.นางสาวสิรชิานันท์  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.นางสาวเฉลิมศร ี ชัยมงคล  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/6         กรรมการ 

24.นางสุพัตรา  จันทร์หอม ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3/7         กรรมการ 
25.นายวันชัย        สันติตรานนท์ ครูประจ าวิชาพลศึกษา          กรรมการ 
26.นางสาวประภาพร ทรงเจริญ ครูประจ าวิชาภาษาจีน          กรรมการ 
27.นายณภัทร          ภัทรรัตนวรากุล ครูประจ าวิชาคอมพิวเตอร์             กรรมการ/เลขานุการ 
 

บทบาท/หน้าที่ คณะกรรมการการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
1. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเป็นในการจัดท ารายงานและ

ก าหนดขั้นตอนการจัดท 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 แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 
9. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
10. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
11. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ 
 

              ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

     ลงชื่อ 
                 ( นางสาวนิตยา  โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนนำรีวิทยำ 
ท่ี  7 / 2563 

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

 สภาพปัจจุบันสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดทั้งปีการศกึษา  
และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อให้การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาด าเนินไป
อย่างราบรื่นเป็นปกติของการท างาน สถานศึกษาต้องสรา้งความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกบการประเมินตนเองของครู
และบุคลากรทุกคน การจัดท าเครือ่งมือประเมินตนเอง การตดิตามตรวจสอบและประเมิน ในหน่วยงานแล้วจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล จดัท าสารสนเทศ เอกสาร  ร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดงันี้ 

1. นางสาวนิตยา  โจสรรค์นุสนธิ์ ผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสดุใจ  นาคชัง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทพิวรรณ งามรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
4. นางสุพัตรา  มัธยมชาต ิ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  กรรมการ 
5. นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทัศน ์ หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล   กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคเหมาะ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ 
7. นางวัลภา  บุญพัดส่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่   กรรมการ 
8. นางศุภวรรณ  สุมารินทร์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  กรรมการ 
9. นางสาวพัชร ี  นิลเจียรนัย        หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถม   กรรมการ 
10. นางณัฐกฤตา  พุ่มพวง  หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์        กรรมการ 
11. นางสาวสมประสงค์   ดปีระเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์        กรรมการ 
12. นางดวงชนก           กลัดทรพัย์         หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี                  กรรมการ                                   
13. นางพิสมัย  ศรีแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศกึษา ฯ           กรรมการ 
14. นางสาวนพวรรณ ตนุเลศิ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ          กรรมการ 
15. นางสมสุข              ศรีโยธิน           กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยม              กรรมการ  
16. นางสาววรางคณา   โพธิกัณหะ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม  กรรมการ 
17. นางสาวอรุณี  สุมารินทร์ 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                                     กรรมการและเลขานุการ           

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 ) เสนอให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวพิากษ์ 

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

(SAR )  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จแลสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่โรงเรียน   

 

              ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               สั่ง   ณ  วันที่   1   เดือนมิถุนำยน   พ.ศ. 2563 

                  
   ( นำงสำวนิตยำ    โจสรรค์นุสนธิ์) 

                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำรีวิทยำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR)



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงาน)



 

แผนภูมิบริหารงาน  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2563 

 

 

ผู้รบัใบอนญุาต 

  งานหลักสูตรการเรียน 

  การสอน 

   งานการจัดประสบการณ ์

    งานนิเทศการสอน 

งานอาคารสถานที่ งานการนักเรียน งานวิชาการ งานบุคลากร 

  งานปกครอง 

  
  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

  งานกิจกรรมนันทนาการ 

  งานประสิทธิผล 

  งานสร้าง  รักษา  ปรับปรุง 

 งานสุขาภิบาล 

  งานอาคารสถานที่ 

  งานพัสดุครุภัณฑ์ 

  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานบริหารงานทั่วไป 

 งานพัฒนาบุคลากร 

 งานประกันคุณภาพ 

 การศึกษา 

  งานสวัสดิการ 

  งานบริการ 

    งานวัดและประเมินผล 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและครู 

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัย 



 

แผนภูมิบริหารงาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

**                                            
**                                                                                     
                                                                      




