บทนำ

1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1. ชื่อสถำนศึกษำ
สถำนที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
Website

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
เลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๘ ถนนสุขาภิบาล ๙ แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๓๐
๐-๒๕๔๓-๑๘๔๘
๐-๒๕๔๓-๒๘๔๔
info@njchineseschool.net
www.hjchineseschool.net

1.2. ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยนายเป็ นเชิง แซ่เตีย นายเกีย้ ม
ง้วน แซ่ผู่ กับ นางกวงเชียง แซ่ลม้ิ และชาวหนองจอกส่วนหนึ่งทีเ่ ห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้
ร่วมกันบริจาคทรัพย์ วัสดุ และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็ นอาคารไม้ ๒ ชัน้ มีช่อื รียกกันว่า
“โรงเรียนจีน” ซึง่ หมายถึงโรงเรียนของชาวจีนโพ้นทะเล (ชาวจีนทีอ่ พยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่)
เปิดทาการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาขงไทย และสอนภาษาจีนเพิม่ เติมแก่ลกู หลานชาวจีนและ
ชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องถิน่ ทีช่ นบท
ห่างไกลและยากจน ให้ได้รบั การศึกษาทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติ และ

การเรียนรูภ้ าษาจีนอันเป็นการดารงไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีทบ่ี รรพบุรษุ สืบทอด
มาจากแผ่นดินเกิดทีไ่ ด้จากมา
พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางราชการได้สงปิ
ั ่ ดโรงเรียน อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้าน
การเมืองการปกครอง ซึง่ ในขณะนัน้ รัฐบาลยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกบั ประเทศจีน ซึง่ มีการ
เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึน้ เป็นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน หรือทีเ่ รียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ ๑๐
ปีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองคลีค่ ลายความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึง
ได้รบั อนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนได้อกี ครัง้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และมีการพัฒนา
เรือ่ ยมาจนถึงปจั จุบนั รวมเวลาตัง้ แต่เปิดโรงเรียนครัง้ แรกจนถึงปจั จุบนั เป็ นเวลา ๙๙ ปี
ในปี ๒๕๒๙ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึง่ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
มีช่อื เต็มว่า มูลนิ ธิโรงเรียนหนองจอกกงลิ บฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึน้ ใหม่ เป็นอาคาร
ปูนซีเมนต์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชัน้ ใต้ถุนโล่ง และในปี ๒๕๓๕ ได้ทาการต่อเติมชัน้ ล่างให้เป็น
ห้องเรียนสาหรับเด็กอนุบาล ในปี ๒๕๔๕ ได้รอ้ื บ้านพักครูทอ่ี ยูด่ า้ นทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคาร
เรียนอีก ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชัน้ มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชัน้
ทาให้มหี อ้ งเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบตั กิ ารในการเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วน
เพียงพอต่อความต้องการมากยิง่ ขึน้
ปจั จุบนั โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตัง้ อยูบ่ ริเวณหลังตลาดหนองจอก เป็ นทีบ่ รรจบของ
คลองหลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองลาปลาทิว ลักษณะชุมชน
เป็นแออัด เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทัวไป
่ ทานา ทาสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
อิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรียนมีนกั เรียนทีน่ ับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม
๑.๓ ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน

น.ก.ฮ. คือ อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ช่อชัยพฤกษ์ใต้ตวั อักษร แสดงถึงความมีมานะอดทน นาไปสู่ความเจริญงอกงาม
รวงข้าว แสดงถึง เมล็ดพันธุเ์ ป็นประโยชน์ และจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตอัน
คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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๑.๔ คำขวัญของโรงเรียน
สุขา สง.ฆสฺส สามคฺค ี หมายถึง ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในหมู่คณะนามาซึง่
ความสุข
๑.๔ สีประจำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุง่ เรืองแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรกรรมของตนในท้องถิน่
๑.๖ ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นรำชพฤกษ์

หมายถึง ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจริญงอกงาม
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๑.๗ อักษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็ นอักษรย่อชื่อของโรงเรียนหนองจอกกงลิ บฮัวเคียว
๑.๘ ปรัชญำโรงเรียน

การเรี ยนดี มีมารยาท รั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๑.๙ อัตลักษณ์ คือ ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
๑.๑๐ เอกลักษณ์ คือ สื่อสาร ๓ ภาษา
๒. ผูบ้ ริ หำร
๒.๑ ผู้รบั ใบอนุญำต
นางเจรียงพร สิทธิพนั ธุ์ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.๒ ผูอ้ ำนวยกำร
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๓ ผูจ้ ดั กำร
นางเจรียงพร สิทธิพนั ธุ์ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

๓. ครูและบุคลำกร (จำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ)
เพศ
ประเภทบุคลำกร

ชำย

หญิ ง

รวม

ครูระดับก่อนประถมศึกษา

-

๖

๖

ครูพเ่ี ลีย้ ง

-

๕

๕

ครูระดับประถมศึกษา

-

๒๑

๒๑

ครูสอนภาษาต่างประเทศ
(ชาวต่างประเทศ)

๑

-

๑

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการและการเงิน

-

๒

๒

ภารโรง

๑

-

๑

แม่บา้ น

-

๒

๒

คนทาอาหาร

-

๓

๓

๒

๓๙

๔๑

รวม
๓.๑ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

3%

17%

12%

68%

ม.6 / ปวช.

ปวส.

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
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๓.๒ สำขำวิ ชำที่จบและภำระงำนสอน
จำนวน (คน)

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑
คนในแต่ละสำขำวิ ชำ (ชม./
สัปดำห์)

๑. บริหารการศึกษา

๑

-

๒. คณิตศาสตร์

๔

๒๑

๓. วิทยาศาสตร์

๒

๒๑

๔. ภาษาไทย

๔

๒๑

๕. ภาษาต่างประเทศ

๔

๒๑

๖. สังคมศึกษา

๓

๒๑

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒

๒๑

๘. ดนตรี นาฏศิลป์

๒

๒๑

๙. ปฐมวัย

๖

๒๕

สำขำวิ ชำ

รวม

๒๘
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๔. ข้อมูลนักเรียน
ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

รวม

ชำย

หญิ ง

อนุบาลศึกษาปีท่ี ๑

๒

๒๕

๓๘

๖๓

อนุบาลศึกษาปีท่ี ๒

๒

๒๙

๓๘

๖๗

อนุบาลศึกษาปีท่ี ๓

๒

๔๑

๔๐

๘๑

รวม

๖

๙๕

๑๑๖

๒๑๑

ประถมศึกษาปีท่ี ๑

๒

๒๖

๓๗

๖๓

ประถมศึกษาปีท่ี ๒

๒

๓๘

๒๘

๖๖

ประถมศึกษาปีท่ี ๓

๒

๓๘

๔๑

๗๙

ประถมศึกษาปีท่ี ๔

๒

๔๔

๓๘

๘๒

ประถมศึกษาปีท่ี ๕

๒

๓๑

๔๒

๗๓

ประถมศึกษาปีท่ี ๖

๒

๓๙

๔๖

๘๕

รวม

๑๒

๒๑๖

๒๓๒

๔๔๘

รวมทัง้ หมด

๑๘

๓๑๑

๓๔๘

๖๕๙
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับอนุบำลและประถมศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559
533

600

449

500

448

400
266
300

211

203

200
100
0
ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558
อนุบาล

ปี การศึกษา 2559
ประถม

๔.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
ร้ อยละผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด ปี การศึกษา 2559
120
100
80

98.31

97.66

94.87

90.36
79.51

97.33

96.21
87.52

76.69

60
40
20
0

ร้ อยละ
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๔.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขนั ้ พื้นฐำน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๔.๓ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๓ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

10
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

2. แหล่งเรียนรู้
2.1. ในสถำนศึกษำ
 ห้องคอมพิวเตอร์
 ห้องสมุด
 ป้ายนิเทศ/บอร์ด
 มุมหนังสือ
 ห้องโสต
 ห้องดนตรี
 ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาจีน
 ห้องปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พลศึกษา
 ห้องธนาคารโรงเรียน
 ห้องสื่อการเรียนรูป้ ฐมวัย
 ศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ
 สนามเด็กเล่น
2.2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ น













ตลาดร้อยปี หนองจอก
ศาลเจ้าปุงเถ้ากง
ศูนย์เยาวชนหนองจอก
ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ลาไทร)
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อวพช.
บริเวณชุมชนนอกสถานทีก่ ารศึกษา (ศึกษาเรือ่ งข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิน่ )
ั ้ อ่ งราวพระพุทธศาสนา)
วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปนเรื
วิถชี วี ติ ริมคลองแสนแสบ
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
11
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3. ข้อมูลงบประมำณ
งบประมาณ( รับ-จ่าย)
รำยรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

จำนวนเงิ น/บำท
๖,๔๙๙,๘๔๔
๙,๖๓๙,๖๐๙
๑๖,๑๓๙,๔๕๓

รำยจ่ำย
งบดาเนินการ/
เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จำนวนเงิ น/บำท
๕,๗๕๙,๙๔๐.๖๖

รวมรายจ่าย

๑๒,๒๖๖,๒๓๐.๖๖

๖,๕๐๖,๒๙๐

๖. สภำพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะ ชุมชนเมืองกึง่ ชนบท มีประชากรประมาณ
๑๖๗,๘๔๔(ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)สถานทีส่ าคัญในเขตหนองจอก ได้แก่วดั หนองจอก
สานักงานเขตหนองจอก โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ ์ สวนสาธารณะหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกข้าราชการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลข สถานีตารวจนครบาลหนองจอก สนามกีฬาฟุต
ซอล บางกอก อารีน่า ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึง่ เป็น
ทีต่ งั ้ ทีท่ าการของทัง้ สานักจุฬาราชมนตรี สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓๗ โรง และ
โรงเรียนเอกชน ๕ โรงเรียน มีคลองแสนแสบเป็ นคลองหลัก มีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลาง
ห้างสะดวกซือ้ ขนาดกลาง ๓ แห่ง และร้านสะดวกซือ้ จานวนมาก เขตหนองจอกเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนชาว
ไทยมุสลิมจานวนประมาณ ร้อยละ ๗๕ ศาสนาพุทธร้อยละ ๒๐ คริสต์ ร้อยละ ๕ ของประชากร
ทัง้ หมดในเขต แต่กม็ ชี ุมชนชาวไทยเชือ้ สายอื่นๆ อาทิ ชุมชนชาวไทยรามัญ ชาวไทยเชือ้ สายจีน ชาว
ไทยคริสต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีด่ ว้ ย โดยมีศาสนสถานทัง้ มัสยิด วัด ศาลเจ้าจีน และโบสถ์คริสต์ มีสถานที่
ท่องเทีย่ ว อาทิ ตลาดเก่าร้อยปี วัดสีชมพู แหล่งเทีย่ วชมค้างคาวแม่ไก่ ฯลฯ ประชาชนชาวหนองจอก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ทานา ทาสวน ผลไม้ เลีย้ งสัตว์ รับราชการ
ร้อยละ ๑๐ รับจ้างค้าขาย ร้อยละ ๖ อื่น ๆ ร้อยละ ๔
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๗. สรุปผลกำรประเมิ นจำกหน่ วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ
ตำรำงสรุปผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน : ระดับปฐมวัย
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญั ญาสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาในขัน้ ต่อไป
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็ก
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภำพ

๕.๐
๕.๐
๕.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๓๕.๐

๕.๐
๔.๕๐
๔.๕๐
๘.๐๐
๘.๐๐
๒๙.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

๑๕.๐

๑๒.๕๐

ดี

๕.๐

๔.๖๘

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๑๐๐

๘๔.๖๘

ดี

กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป ใช่ ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีขนึ้ ไปอย่ำงน้ อย ๑๐ บ่งชี้ จำก ๑๒ตัวบ่งชี้
ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนใช่ ไม่ใช่
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ๒๕๕๓
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑) เด็กควรได้รบั การพัฒนาด้านความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจทางานทและสนใจใฝเ่ รียนเกีย่ วกับ
ธรรมชาติรอบตัวให้มากขึน้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้คาชมเชย มอบหมายงานทีช่ อบ จัดช่วงเวลาให้
เหมาะสม แบ่งเขตพืน้ ทีใ่ ห้รบั ผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมสารวจศึกษา
สภาพแวดล้อมให้บ่อยขึน้ เป็นต้น
๒) เด็กควรได้รบั การปลูกฝงั ด้านการมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ การรูจ้ ดั กอดทน รอคอยและ
การประหยัดให้มากขึน้ โดยการให้กาลัใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มากขึน้ และมีรางวัลให้กบั เด็กที่
ปฏิบตั ไิ ด้ดี
๓) เด็กควรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญั ญาโดยรอบด้านอย่างทัวถึ
่ ง โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล แล้วนา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มเี ป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปญั หาทีพ่ บ
๔) เด็กควรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาให้มคี วามพร้อมศึกษาขัน้ ต่อไปอย่างทัวถึ
่ งโดยใช้การ
ประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคล แล้วนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มเี ป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปญั หาทีพ่ บ
๒. ด้ำนกำรจัดกำรบริ หำรกำรศึกษำ
๑) สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง้
๒) สถานศึกษาควรจัดบริหารจัดการให้มจี านวนครุเพียงพอ โดยมีสดั ส่วนครู ๑ คน ต่อเด็ก
๑๐-๑๕ คน
๓)สถานศึกษาควรจัดให้มมี ุมการเรียนรูส้ าหรับผูป้ กครอง ติดตัง้ ปลักไฟติ
๊
ดตัง้ อยูส่ งู จากพืน้
มากกว่า ๑.๕๐ เมตร และมีฝาปิดป้องกันเด็กเล่น รวมทัง้ จัดพืน้ ทีห่ อ้ งสาหรับกิจกรรมเพื่อส่งเริม
ประสบการณ์การเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตรางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน
๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
๑) ครูควรพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติ และดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยจัด
ให้เด็กมีกจิ กรรมสารวจ เรียนรูธ้ รรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้มากขึน้ และส่งเสริมให้รจู้ กั การตัง้
คาถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆรอบตัว
๒) ครูควรพัฒนาเรือ่ งการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
โดยมีตารางกิจกรรมประจาวันทีย่ ดื หยุน่ ให้สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของเด็ก รวมทัง้
วิธกี ารจัดเวลาให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเริม่ กิจกรรมใหม่ทเ่ี หมาะสม เช่นการใช้เพลง พูดคาคล้องจอง
หรืออื่น ๆ ให้เป็นทีท่ ราบกันว่าใกล้จะถึงเวลาเปลีย่ นกิจกรรม เป็ นต้น
14
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

๔.ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษามรการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยูแ่ ล้ว สถานศึกษาควร
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของโรงเรี ยน
อย่างต่อเนื่ อง
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน : ประถมศึกษำ
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
(ประถมศึกษำ)
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภำพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๔๔
๙.๖๒
๙.๑๙
๘.๘๘
๑๒.๑๒
๙.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

๕.๐

๔.๓๐

ดี

๕.๐

๔.๗๐

ดีมาก

๕.๐

๕.๐

ดีมาก

๕.๐

๔.๐

ดี

๕.๐

๔.๐

ดี

๕.๐

๔.๐

ดี

๑๐๐

๘๔.๒๕

ดี

กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป ใช่ ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีขนึ้ ไปอย่ำงน้ อย ๑๐ บ่งชี้ จำก ๑๒ตัวบ่งชี้
ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนใช่ ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การกพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยการฝึ ก
ทักษะด้านการทดลองทาโครงงานเชิงประดิษฐ์คิดค้นคว้าทดลอง การอภิปราย การจัดทารายงาน เน้นการ
ใช้ความรู ้เดิม ประดิษฐ์เป็ นสิ่ งใหม่และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
ควรส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุ นทรี ยภาพด้านงานศิลปะ ดนตรี ควรมีการจัด
กิจกรรมชมรมศิลปะ เป็ นต้น และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศควรฝึ กทักษะในการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน ให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการทาข้อสอบเชิงเหตุผลให้มากขึ้นด้วย
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอย่างน้อยภาคเรี ยนละ
๒ ครั้ง
๒) สถานศึกษาควรมรการสร้างแรงจูงใจ บารุ งขวัญ ส่ งเสริ มความก้าวหน้าและสวัสดิการให้
บุคคลากร
๓. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาควรพัฒนาครู บางส่ วนในด้านเทคนิคการออกแบบการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการผลิตสื่ อการสอน การใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อนามาใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มากที่สุด
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามรการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยูแ่ ล้ว สถานศึกษาควร
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของโรงเรี ยน
และนาผลการประเมินภายในไปปรับปรุ งพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้ านภายใน ๒ ปี การศึกษา
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
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๘. แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรกำรบริ หำร
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ส่วนที่ ๒
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
๑. ผลกำรดำเนิ นงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑.๑มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนร่ำงกำย
ตัวบ่งชี้

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย
๑.๓ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ
ของตน
๑.๔ หลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อ
โรค อุบตั เิ หตุ ภัย

จำนวน นร./ จำนวน นร./ ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
ครูที่อยู่ใน ครู ทัง้ หมด ที่ได้
(คะแนน) ที่ได้
ระดับ๓ขึ้น
ไป
๑๖๘
๒๐๙
๘๓.๓๘
๑
๐.๘๐
๑๘๘

๒๐๙

๘๙.๙๕ ๑.๕

๑.๓๕

๑๗๘

๒๐๙

๘๕.๑๗ ๑.๕

๑.๒๘

๑๘๙

๒๐๙

๘๕.๑๗ ๑.๕

๑.๒๘

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑
แปลระดับผลคุณภำพ

๕
ดีมำก

๔.๓๓

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- โครงการกีฬาสีอนุบาล กิจกรรมหลักคือ มีการจัดแข่งขันกีฬาสาหรับอนุบาล เช่น เก้าอี้
ดนตรี เหยียบลูกโป่ง อุม้ ลูกส่งเมือง ผลัดกันเสียบ กินวิบาก แต่งตัวให้กนั รักแนบแน่ น ซุปเปอร์
แมน แปลงร่าง ชักเย่อ เป็ นต้น
- โครงการจากดินสู่ดาวชาว น.ก.ฮ. (อนุบาล) กิจกรรมหลักคือ ผูเ้ รียนร่วมกันทากิจกรรม
การแสดงมี ความสามารถเต้นลีลาประกอบเพลง เช่น งานวันแม่ วันพ่อ วันเด็ก วันเข้าพรรษา
วันตรุษจีน วันรับวุฒบิ ตั รอนุบาลศึกษาปีท่ี ๓ งานนิทรรศการวิชาการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ประกวดวาดภาพระบายสี
- โครงการฟนั สวยด้วยมือเรากิจกรรมหลักฝึกให้ผเู้ รียนแปรงฟนั ทุกวันหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวันและมีการจัดประกวดหนูน้อยฟนั สวยทุกเดือน กิจกรรมแอโรบิคตอนเช้าร่วมกับช่วงชัน้
ประถมศึกษา และทุกๆวันศุกร์จะมีกจิ กรรมออกกาลังกายและทาท่าทางประกอบเพลง
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักการมีสุขนิสยั ในการดูแลพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและ สุขภาพจิตทีด่ ี หลีกเลีย่ งต่อสภาวะเสีย่ งต่อโรค อุบตั เิ หตุ ภัยและสิง่ เสพติด เป็นสิง่ จาเป็น
อย่างยิง่ สาหรับเด็กๆ ทุกคน โดยเฉพาะเด็กในวัยก่อนประถมศึกษา ถ้ามีสุขภาพกายและจิตใจ
สมบูรณ์แข็งแรงดี ย่อมเสริมให้ม ี พัฒนาการทางด้านต่างๆ ดียงิ่ ขึน้ ไปด้วย โรงเรียนหนองจอกกงลิบ
ฮัวเคียวตระหนักถึงความสาคัญในการ พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และลักษณะนิสยั จึง
ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ให้ผเู้ รียน มีพฒ
ั นาการเต็มตาม ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียน สังเกต ติดตาม ตรวจสอบการเจริญเติบโต และความเจริญงอกงามทุกๆด้าน มีการ
ชังน
่ ้าหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพ เช่น การมองเห็นและการได้ยนิ การตรวจสุขภาพปากและ
ฟนั การได้รบั วัคซีนเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ฉีดวัคซีนกระตุ้นตามช่วงอายุ โดยมีการ จัดสถานพยาบาลเข้า
มาตรวจสุขภาพดูแลนักเรียนและครูเป็ นระยะ ๆ จัดให้เด็กได้รบั ประทานอาหารกลาง วันทีส่ ะอาดถูก
หลักอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มีการจัดเสริมประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรม ให้
ผูเ้ รียน ได้เล่นออกกาลังกายและแข่งขันกีฬา จัดประสบการณ์เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ
าวัน ด้วยตนเองและฝึกความเป็นระเบียบวินัย
แนวทำงกำรพัฒนำ
จากการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมเสริมในและนอกหลักสูตรพร้อมทัง้ การนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล เด็กสามารถปฏิบตั ิ ข้อตกลงรูจ้ กั การรอคอยมีความรับผิดชอบเชื่อฟงั คาสังสอน
่
ของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความเอือ้ เฟื้อแบ่งปนั สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื มีความคิดอย่างหลากหลาย
ผ่านการประเมินทักษะตาม มาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีมำก
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มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นำกำร ด้ำนอำรมณ์ และจิ ตใจ
ตัวบ่งชี้

๑. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเอง
๒. เด็กมีความมันใจ
่ และกล้า
แสดงออก
๓. เด็กมีการควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
๔. เด็กมีการชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การ เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

จำนวน นร./ จำนวน นร./ ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
ครูที่อยู่ใน ครู ทัง้ หมด ที่ได้
(คะแนน) ที่ได้
ระดับ๓ขึ้น
ไป
๑๙๖
๒๐๙
๙๓.๗๘ ๑
๐.๙๔
๑๗๗

๒๐๙

๘๔.๖๙ ๑

๐.๘๕

๑๗๖

๒๐๙

๘๔.๒๑ ๑

๐.๘๔

๑๖๙

๒๐๙

๘๐.๘๖ ๒

๑.๖๒

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒ ๘๕.๘๙ ๕
แปลระดับผลคุณภำพ
ดีมำก

๔.๒๕

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิ จกรรมที่ทำ )
- โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- กิจกรรมเกมการศึกษา เกมจับคู่ เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมการเรียงลาดับ
ภาพเกมจับคู่สงิ่ ทีส่ มั พันธ์กนั เกมเชื่อมโยงหรือเรียงลาดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และเกมอื่นๆ
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมหนูทาได้ จัดประกวดการแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก วันลอย
กระทง วันตรุษจีน งานรับบัณฑิตน้อย วันงานวิชาการประจาปีของโรงเรียน
ั ้ อย
- กิจกรรมนักปนน้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน เล่านิทานประเภทผจญภัย นิทานประเภทเจ้าหญิงเจ้าชาย
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- กิจกรรมหนูน้อยอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
- กิจกรรมทัศนศึกษานาเด็กอนุบาลไปเทีย่ วนอกสถานทีม่ อี ยูใ่ นโครงการ
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วิ ธีกำรพัฒนำ
การประเมินผลตามมาตรฐานที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้แต่งตัง้ ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ทีม่ สี ่วนร่วมติดตามประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการจัดทาเครือ่ งมือวัด เก็บ
รวบรวมข้อมูลและ ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมสอบถามสัมภาษณ์จากเด็ก ครู ครูพเ่ี ลีย้ ง
และผูป้ กครองรวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมีการตรวจเอกสารหลักฐานร่องรอย การปฏิบตั งิ านหรือการสืบค้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การบันทึกการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กๆในระดับชัน้
การศึกษาปฐมวัยทัง้ ๓ ระดับ มีการตรวจสอบ ชิน้ งานและผลงานการนาเสนองานด้วยการเล่าเรือ่ ง ดู
จากประเด็น และการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มีการนาเสนอความคิดของเด็กโดยผ่านการ
บอกเล่ามีการทางานเป็ นกลุ่มเข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึง่ มีการสรุปรายงานร้อยละ
ของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจตัง้ แต่ระดับ
อนุบาล ๑ - ๓ ศึกษาตรวจสอบเอกสารการวัดและประเมินผลทุกระดับชัน้ ทัง้ ในและนอกสถานที่
เด็กๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มทีใ่ นการแสดงความสามารถต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพในตัวเด็ก
ผลกำรพัฒนำ
จากการได้จดั ทาเครือ่ งมือวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ สอบถาม การสังเกต การตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแหล่งข้อมูลจากเพื่อน ครู ผูป้ กครอง ผู้
ที่ เกีย่ วข้อง โดยบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แฟ้มสะสมผลงานเด็ก แบบประเมิน/แบบบันทึก
พัฒนาการเด็ก แบบบันทึกพฤติกรรม และการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี จากการจัดกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผเู้ รียนได้รว่ มกิจกรรมการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งใช้ทกั ษะ ความคิดมากขึน้ และได้
ใช้ความคิดอย่างหลากหลาย ผลจากการทากิจกรรมโครงการ แผนปฏิบตั งิ าน/โครงการ รายงาน
โครงการ กิจกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย มี การสรุปรายงานร้อยละทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการด้านสติปญั ญา ในระดับชัน้ อนุ บาล ๑– ๓ ศึกษา ตรวจสอบเอกสารการจัด และ การ
ประเมินผลเด็กทุกระดับชัน้ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ใน
ระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนทีเ่ น้น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนมีความสนใจเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆรอบตัว
ธรรมชาติรอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทกั ษะทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับวัย มีทกั ษะในการฝึกควบคุมอารมณ์
การเข้าสังคม และพัฒนาอารมณ์ บุคลิกภาพการปรับตัว รูจ้ กั ตัวเองดีขน้ึ มีความเข้าใจในตนเองและ
ผูอ้ ่นื มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทางโรงเรียนยังมีการวางแผนส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนา
ครูให้มศี กั ยภาพและการเป็ นตัวอย่างในด้านความ ฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมด้านการปรับบุคลิกภาพ
ความมันใจให้
่
กบั ตัวเด็ก มีการใช้ส่อื อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ ทีท่ นั สมัยมาใช้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป
มำตรฐำนที่ ๓ พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม
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ตัวบ่งชี้

จำนวน
จำนวน ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
นร./ครูที่
นร./ครู ที่ได้
(คะแนน) ที่ได้
อยู่ใน
ทัง้ หมด
ระดับ๓ขึ้น
ไป
๑๙๕
๒๐๙ ๙๓.๓๐
๒
๑.๘๖

๓.๑ เด็กมีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟงั
คาสังสอนของพ่
่
อแม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ
๑๙๖
๒๐๙
แบ่งปนั
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
๑๘๑
๒๐๙
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
๑๘๒
๒๐๙
ศาสนาทีต่ นนับถือ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓
แปลระดับผลคุณภำพ

๙๓.๗๗

๑

๐.๙๓

๘๖.๖๐
๘๗.๙๗

๑
๑

๐.๘๖
๐.๘๗

๙๐.๑๘

๕
ดีมำก

๔.๕๒

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย กิจกรรมหลักคือ ครูส่งเสริมให้เด็ก
มีการ ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรือ่ งมารยาทขณะ
รับประทานอาหาร การไหว้ การกล่าวคาสุภาพ ความกตัญญูกตเวที กิจกรรมนังสมาธิ
่
และ
สวดมนต์ทุกวันศุกร์
- โครงการนิทานพาเพลิน กิจกรรมหลักคือ ครูทุกท่านจะร่วมกันเล่านิทานหน้าเสาธง ครูเล่า
นิทาน ทุกวันในห้องเรียนโดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนการสอน และในทุกวัน
ศุกร์ทร่ี ว่ มทากิจกรรมพร้อมกันทัง้ หมดนัน้ คุณครูมกี ารพูดสอดแทรกจากเนื้อหาในนิทาน
ความเมตตา กรุณา ความ กตัญญูกตเวที การแบ่งปนั การรูจ้ กั ให้อภัย และมีการประกวดวาด
ภาพระบายสีจากนิทาน
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเ้ รียนให้
เป็นคนดีม ี ระเบียบวินยั มีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมอย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบเชื่อ
ฟงั คาสังสอน
่
ของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปนั เล่น และทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้และ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือโดยกาหนดให้มวี สิ ยั ทัศน์และพันธ
กิจคือมุง่ เน้นให้ผเู้ รียน มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูโ้ ดยการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ทุกกิจกรรมและทุกประสบการณ์ทจ่ี ดั
ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย ให้ ผูเ้ รียนได้เรียน เล่นและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมันและกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมารยาท การประหยัดและ
ออมมีการจัดโครงการสนับสนุนดังนี้ คือ ธนาคารโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำ จากการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมเสริมในและนอกหลักสูตรพร้อมทัง้ การ
นิเทศติดตาม ประเมินผล เด็กสามารถปฏิบตั ิ ข้อตกลงรูจ้ กั การรอคอยมีความรับผิดชอบเชื่อฟงั คาสัง่
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความเอือ้ เฟื้อแบ่งปนั สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื มีความคิดอย่าง
หลากหลายผ่านการประเมินทักษะตาม มาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัด
กระบวนการเรียน ทีเ่ น้นการบูรณาการและพัฒนาทักษะของผูเ้ รียนน าไปใช้คดิ แก้ปญั หาได้อย่างเป็ น
ระบบ สามารถนาความคิด ทักษะการเรียนรูไ้ ปใช้สร้างผลงาน/ชิน้ งานต่างๆ ไปสู่กระบวนการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป
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มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนสติ ปัญญำ
ตัวบ่งชี้

๔.๑ เด็กมีความสนใจเรียนรูส้ งิ่
รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจ และ
รักการเรียนรู้
๔.๒ เด็กมีความคิดรวบยอด
เกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ เด็กมีทกั ษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย
๔.๔ เด็กมีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ เด็กมีจนิ ตนาการและ
ความคิด สร้างสรรค์

จำนวน นร./ จำนวน นร./ ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
ครูที่อยู่ใน ครู ทัง้ หมด ที่ได้
(คะแนน) ที่ได้
ระดับ๓ขึ้น
ไป
๑๗๓
๒๐๙
๘๒.๗๘ ๑
๐.๘๓

๑๗๐

๒๐๙

๘๑.๓๔ ๑

๐.๘๑

๑๘๔

๒๐๙

๘๘.๐๔ ๑

๐.๘๘

๑๗๗

๒๐๙

๘๓.๗๓ ๑

๐.๘๔

๑๗๕

๒๐๙

๘๓.๗๓ ๑

๐.๘๔

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔ ๘๔.๑๒ ๕
แปลระดับผลคุณภำพ
ดีมำก

๔.๒๑

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- กิจกรรมเกมการศึกษา คือ การเล่นเกมต่าง ๆโดยให้เด็กอนุบาล ๑-๓ ร่วมแข่งขันเดือนละ ๑ ครัง้
โดยอนุบาลแต่ละห้องจะเล่นเกมจับคู่ เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่กบั เงา เกม
การเรียงลาดับภาพ และเกมอื่น ๆ
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้ คือ ครูนาผลงานของนักเรียนมาจัดบอร์ดแสดงผลงาน เด็กอนุบาล ๑-๓ ร่วม
แข่งขันระบายสีภาพและวาดภาพระบายสี
- กิจกรรมหนูทาได้ คือ การจัดประกวดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก วันลอย
กระทง วันตรุษจีน วันงานวิชาการประจาปีของโรงเรียน
ั ้ อย คือ จัดกิจกรรมในห้องเรียนช่วงกิจกรรมเสรี โดยให้เด็กฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ
- กิจกรรมนักปนน้
ให้มคี วามแข็งแรงและให้เด็กได้สร้างผลงานตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระ
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผูเ้ รียนให้ม ี
ความสามารถในการเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทกั ษะทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับวัย สามารถ
สื่อสารและใช้ภาษาใน การสื่อสารได้ท ั งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มีจนิ ตนาการความคิด
สร้างสรรค์ โดยได้กาหนดเป็น วิสยั ทัศน์และพันธกิจคือ เน้นพัฒนากระบวนการคิด ปรับยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิดการสืบเสาะหาความรูแ้ ละการสร้างองค์ความรู้ และอยูใ่ นการวาง
กรอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึง่ กาหนดให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคิด มีความเป็ นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรูฝ้ ึก ให้เด็กเรียนรูโ้ ดยการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง
สรุป โดยการสังเกต ถามคาถาม คาดคะเนคาตอบ ออกแบบ วิธกี ารหาความรู้ ลงมือทา บันทึก
การเรียนรู้ นาเสนอข้อมูลการเรียนรู้ การแก้ปญั หา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง
ความรูต้ ่าง ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมลงมือปฏิบตั แิ ละแก้ปญั หา โดยการเล่นเกมเกีย่ วกับ การคิดการ
สังเกตและสารวจสิง่ แวดล้อม คิดวิเคราะห์และจาแนกแยกแยะวัสดุสงิ่ ของต่าง ๆ การทาโครงงาน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน ให้สามารถปรับตัวได้อย่างมี
ความสุข
ผลกำรพัฒนำ
ผลจากการทากิจกรรมโครงการ แผนปฏิบตั งิ าน/โครงการ รายงานโครงการ กิจกรรม
รูปภาพ ภาพถ่าย มีการสรุปรายงานร้อยละทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านสติปญั ญาใน
ระดับชัน้ อนุ บาล ๑ – ๓ ศึกษาตรวจสอบเอกสารการจัดและการประเมินผลเด็กทุกระดับชัน้ มีผล
การประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
- วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะ
กระบวนการคิด ของผูเ้ รียน
- วางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มศี กั ยภาพในการใช้ส่อื อุปกรณ์ส่อื เทคโนโลยี
และสื่อต่าง ๆ ทีท่ นั สมัยมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป

26
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่งชี้
จำนวน นร./ จำนวน นร./ ร้อย น้ำหนัก คะแนน
ครูที่อยู่ใน ครู ทัง้ หมด ละ ที่ (คะแนน) ที่ได้
ระดับ๓ขึ้น
ได้
ไป
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
และ ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์
ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจดั ท าแผนการจัด
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
ประสบการณ์ ทีส่ อดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนที่
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่ี
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและ
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
ประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและ สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ ผูป้ กครอง
๕.๖ ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการ
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
เรียนรู้ ทีต่ นรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการ จัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจดั สิง่ แวดล้อมให้เกิดการ
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็กและ
๖
๖
๑๐๐
๒
๒.๐๐
ผูป้ กครอง
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ตัวบ่งชี้

๕.๙ ครูมวี ุฒแิ ละความรู้
ความสามารถใน ด้านการศึกษา
ปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจดั ท าสารนิทศั น์และน
ามา ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา เด็ก

จำนวน นร./ จำนวน นร./
ครูที่อยู่ใน ครู ทัง้ หมด
ระดับ๓ขึ้น
ไป
๔
๖

๖

๖

ร้อย
ละ ที่
ได้

น้ำหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

๖๗.๐๐

๒

๑.๓๓

๑๐๐

๒

๒.๐๐

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕ ๙๖.๗
แปลระดับผลคุณภำพ

๒๐ ๑๙.๓๓
ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- กิจกรรมหนูทาได้
- กิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุน่ เยาว์
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- งานการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- งานวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาหน่ วยการเรียนรู้
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรูแ้ ละแผนการจัดกิจกรรมประจาวัน
- งานจัดประสบการณ์เรียนรูห้ ลากหลายทัง้ ในและนอกหลักสูตร
- งานจัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย
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วิ ธีกำรพัฒนำ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าวจึงได้ กาหนดไว้เป็ นวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ทีม่ งุ้ เน้นพัฒนาครูส่มู อื อาชีพได้
พยายามส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจดั การเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ โดยครูมคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงสร้าง
ของหลักสูตร คุณลักษณะตามวัย สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เชื่อมโยง
ความรูค้ วามเข้าใจสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจาวัน และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทัง้ ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
สังคม และสติปญั ญา โดยเลือกใช้วธิ กี ารจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคการจัด ประสบการณ์
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ การวัด / ประเมินพัฒนาการ เพื่อให้เด็กได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ โดยคานึงถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนทีส่ ่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม โดยเน้น
สร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีม่ ลี กั ษณะในเชิงบวกและเกือ้ กูล สร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นบวกและ สนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน มีการให้รางวัลหรือแสดงความชื่นชมต่อพฤติกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างให้ เด็กมีวนิ ยั ในตนเอง สามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของสถานศึกษา
ในสิง่ ทีด่ งี าม ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เลือกใช้ส่อื ทีม่ คี ุณภาพเหมาะสมกับวัย มี
ความสอดคล้องกับ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั ง ๔ ด้าน
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญั ญา สื่อมีความปลอดภัยและมีจานวนเพียงพอ
กับเด็ก ครูใช้เครือ่ งมือวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทัง้ ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปญั ญา มีการ
สรุปผลพัฒนาการของเด็กและสื่อสารกับผูป้ กครองเกีย่ วกับ ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ ครูทาการวิจยั และนาผลการวิจยั มาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปญั หาและการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยปีละ ๑ เรือ่ ง ครูจดั สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน ทีส่ ่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรูม้ บี รรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้านมี พืน้ ทีเ่ หมาะสม
กับกิจกรรม มีมุมเสริมประสบการณ์และมีวสั ดุอุปกรณ์หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ เด็ก
ได้ครอบคลุมทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญั ญา เหมาะสมตามวัยและมีความ
ปลอดภัย ครูแสดงความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อเด็ก และผูป้ กครอง สอบถามและรับฟงั ความคิดเห็น ชื่นชม
พูดคุยด้วย ความเป็ นมิตร แสดงน้าใจไมตรี
ยิม้ แย้ม แจ่มใส อย่างสม่าเสมอสนับสนุ นให้ผปู้ กครองแลกเปลีย่ นข้อมูล เกีย่ วกับเด็กให้คาแนะนาใน
การพัฒนา / แก้ไข พัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค
ครูผสู้ อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึน้ ไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ได้รบั
การ สนับสนุนให้ได้รบั วุฒทิ างการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ กาหนด (ได้รบั การพัฒนา/อบรมไม่น้อย
กว่า ๒๐ ชัวโมง/ปี
่
) มีความรู้ ความสามารถจัดประสบการณ์ โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่ กระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ครูมกี ารจัดทาข้อมูลให้เห็น
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ร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรูข้ องเด็ก ปฐมวัยจากการทากิจกรรมทั งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่าง
หลากหลาย โดยมีการกาหนดเป้าหมาย การนาเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทส่ี อดคล้องเหมาะสม กับข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ ดาเนินการวางแผน
โดยคัดเลือกวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล จัดทา และจัดแสดงข้อมูลตลอดจน การนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ผลกำรพัฒนำ
จากการพัฒนาครูให้มกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามหลักสูตรปฐมวัยและการใช้
เครือ่ งมือวัด ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครูจดั กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรูแ้ ละการจัดเสริม ทักษะภาษาทีเ่ หมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรูต้ ลอดเวลามีบรรยากาศที่ อบอุ่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูโดยการจัดอบรมครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทัง้ ในโรงเรียนและ
สถานที่ จัดการอบรมรวมทัง้ ครูได้มกี ารศึกษาค้นคว้าพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละมีการ
เชิญวิทยากรมาให้ ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนรู้ ทาแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรใหม่ทก่ี ระทรวง
กาหนดขึน้ โดยจัดอบรมภายในโรงเรียน ครูได้ทาการวิจยั เด็กนักเรียนทีม่ ปี ญั หาเพื่อศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
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มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริ หำรปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่งชี้

๖.๑ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา
๖.๒ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนา เด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ขอ้ มูลการ ประเมินผลหรือการ
วิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและการ
จัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้ม ี ประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา ปฐมวัย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖

ระดับ ที่
ได้

น้ำหนัก คะแนน ที่ได้
(คะแนน)

๔

๓

๒.๔

๔

๓

๒.๔

๕

๓

๓

๔

๓

๒.๔

๔

๓

๒.๔

๔

๓

๒.๔

๒

๒

๑.๖

๒๐
แปลระดับผลคุณภำพ

๑๗.๒๐
ดีมำก

ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร / กิ จกรรมที่ทำ)
กิจกรรมนัดพบผูป้ กครอง ได้เสนอนโยบายของโรงเรียนและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ผูป้ กครองใน การบริหารและจัดการโรงเรียนรวมทั งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
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วิ ธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๖
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในความสาคัญของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มี
การสรรหา และพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยเน้นการมีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล บริหารงานด้วยหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และ ใช้ขอ้ มูลการประเมินผล หรือการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการ และการจัดการ
จนบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ โดยแนะนาให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ทาให้ เด็ก ผูป้ กครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร สถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และ
แนวโน้มการพัฒนาสังคมในอนาคต จัดส่ง ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และ
นโยบายด้านการบริหารการจัดการศึกษาร่วมกับ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มี
การประเมินผลการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ มีการ จัดโครงการทีส่ นับสนุ น ได้แก่ โครงการ
พัฒนาบุคลากร ซึง่ มีกจิ กรรมทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ การมอบหมายให้ ผูบ้ ริหารไปเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนนา ทางวิชาการ และการบริหารการจัดการศึกษา
ผลกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และนโยบายด้านการ
บริหารการจัด การศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
มีผลการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ จัดอยูใ่ นระดับดีมำก
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มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้

๗.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา และ นาสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผมู้ ี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรูแ้ ละเข้าใจ หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ ผูป้ กครอง ชุมชน
และท้องถิน่
๗.๕ สถานศึกษาจัดสิง่ อานวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗

ระดับ ที่
ได้

น้ำหนัก คะแนน ที่ได้
(คะแนน)

๔

๓

๒.๔

๔

๔

๓.๒

๔

๔

๓.๒

๔

๔

๓.๒

๔

๔

๓.๒

๒๐
แปลระดับผลคุณภำพ

๑๕.๒๐
ดีมำก

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
- แผนจัดการประสบการณ์
- หลักสูตรสถานศึกษา
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีกระบวนการและแนวทางการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ผมู้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ยเกิดความ ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น การประชุมผูป้ กครอง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีกลไกทีท่ าให้ผมู้ สี ่วนร่วม
ทุกฝา่ ยตระหนักและเข้าใจการวัด การศึกษาปฐมวัย เช่น การแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ การนิเทศ
ติดตามและการรายงานผล เป็นต้น โดยมีการวางแผนดาเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการ
จัดกิจกรรมให้ดขี น้ึ จัดกิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าท้องถิน่
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง เกิดความตระหนัก และมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การให้
คาแนะนา การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การให้ศกึ ษาแผ่นพับ/แผ่นปลิว เป็นต้น
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง ชุมชน และท้องถิน่ เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีวธิ กี าร
แสวงหาความร่วมมือจากผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิน่ ทีจ่ ะระดมสรรพกาลังและ ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ โดยมีการกาหนด
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดไว้มกี ารนิเทศ กากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานรวมทัง้ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน และมีการนาผลทีไ่ ด้จาก
การสรุปรายงาน ไปปรับปรุงพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิน่ โรงเรียนจัดสิง่ ทีจ่ าเป็ น เอือ้ ประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกต่อการพัฒนา
ั
เด็กทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญญา
เพื่อพัฒนาเด็กให้มพี ฒ
ั นาการทุกด้าน
สูงสุดตามศักยภาพ
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึง่ มีผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุก
ฝา่ ยเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญั ญา สูงสุดตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ ใน ระดับ ดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ และแผนการจัดกิจกรรมประจาวัน การจัดเสริมทักษะภาษาจีนและเทคโนโลยีแก่เด็ก
ปฐมวัย รวมทัง้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ของใช้และของเล่นทีป่ ลอดภัยหรือสิง่
ทีจ่ าเป็น เอือ้ ประโยชน์ และอานวยความสะดวก เพื่อให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการครบทุกด้านสูงสุดตาม
ศักยภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป

34
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
ระดับ ที่ น้ำหนัก
คะแนน ที่ได้
ได้
(คะแนน)
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีทเ่ี ป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘

๕

๑

๑

๕

๑

๑

๕

๑

๑

๕

๐.๕

๐.๕

๕

๐.๕

๐.๕

๕

๑

๑

๕
แปลระดับผลคุณภำพ

๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ )
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- มาตรฐานการศึกษาของปฐมวัย
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- แผนปฏิบตั กิ าร
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- รายงานผลประเมินคุณภาพภายในประจาปี (ปฐมวัย)
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ศกึ ษาและเตรียมการตั งคณะทางานประกัน โดยให้
ความรูแ้ ก่ บุคลากรทุกคน แต่งตัง้ คณะทางานฝา่ ยต่าง ๆ วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สร้างเครือ่ งมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
จัดทาสารสนเทศสภาพปจั จุบนั (ข้อมูลพืน้ ฐาน) จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามแผนพัฒนา
การศึกษาจัดทามาตรฐาน การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ประเมินสภาพปจั จุบนั ของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนา สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แผนปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของ สถานศึกษา และตามแผนปฏิบตั กิ ารของ
สถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินงานทางด้านต่างๆ ตามทีก่ าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทารายงานประจาปีทเ่ี ป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียววางแผนพัฒนาโดยได้จดั การแต่งตัง้ ครูและบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม และรับผิดชอบติดตามประเมินผลรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีการทบทวนตรวจสอบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดย ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากหลักฐานร่องรอยผลการจัดการศึกษา
รายงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี และตรวจสอบสภาพจริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์
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มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริ ม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ระดับ ที่ น้ำหนัก
คะแนน ที่ได้
ได้
(คะแนน)
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรใน สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันภายใน
สถานศึกษาระหว่าง สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

๕

๒.๕

๒.๕

๕

๒.๕

๒.๕

๕
แปลระดับผลคุณภำพ

๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิ จกรรมที่ทำ)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- กิจกรรมหนูทาได้
- กิจกรรรมฝึกหัดคัดลายมือ
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมศิลปะหน้ารู้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะรุน่ เยาว์
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- กิจกรรมสอนภาษาจีน /อังกฤษ/และคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมประชุมผูป้ กครองและประชุมผูป้ กครองเครือข่าย
- โครงการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติฯ
- ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู้ ห้องสมุดเด็กอนุบาล
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก
- จัดทาสื่อ Power Point หรือสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ สาหรับเด็ก
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วิ ธีกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุ นให้
สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ศึกษาหาความรูจ้ าก แหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียนและศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ ชาวบ้าน มีการดาเนินโครงการและมีกจิ กรรมรองรับ สามารถนามาใช้จดั
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลและ พัฒนาระบบกลไก เครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีกจิ กรรม พัฒนาครู ผูเ้ รียน เครือข่ายและผูส้ นใจรวมทัง้ ให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีแก่ครู ผูเ้ รียน ผูป้ กครองและชุมชน การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ทางโรงเรียนได้
กาหนดให้ครูทุกคนต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมีการอบรมและฝึกทักษะการแสวงหาและสร้างสื่อการ เรียนการสอน ระบบ Multimedia ทา
ให้ครูสามารถสร้างสื่อและใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ เรียนการสอนได้ดี ในเรือ่ งการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสถานศึกษากับบุคคลหรือองค์กรภายนอกทางโรงเรียน มีการรวบรวมสื่อ
การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนทีค่ รู บุคลากรจัดท าขึน้ และจากการแสวงหา
ใน Internet จัดทาเป็ นทาเนียบสื่อในศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปญั หาของ
เด็กแล้วได้จดั ทาเป็ นวารสารแจกให้กบั ผูป้ กครองในการประชุมผูป้ กครองและลงในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพื่อ ให้บริการและแบ่งปนั ความรูใ้ ห้กบั ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ทาง
โรงเรียนมีเครือข่าย สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั สนับสนุนมีการดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการและ ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากมูลนิธเิ กียรติรว่ มมิตรเพื่อการศึกษา
และเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน กรุงเทพมหานคร
ผลกำรพัฒนำ
จากการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย มีความคิดที่ ดีต่อการเรียนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรูส้ ามารถเชื่อมโยงความรูแ้ ละ
ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้ดี มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องผ่านการประเมินทักษะในการเรียนรู้
การดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลีย่ น เรียนรูท้ างวิชาการมีความก้าวหน้า มีผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม
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แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูท้ ช่ี ่วยในการ
พัฒนาการ เรียนรูข้ องเด็ก มีการศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียน เด็กได้
เรียนรูจ้ ากแหล่ง เรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้านทีน่ ่ าสนใจ มีผปู้ กครองให้การสนับสนุ น
ช่วยมาเป็นวิทยากรสอนสิง่ ต่างๆ ให้กบั เด็ก โรงเรียนยังมีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ครูให้มศี กั ยภาพทีด่ ี มีการจัดอบรมครู ในการใช้ส่อื อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ทีท่ นั สมัยมา
ใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ม ี ประสิทธิผลและมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
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มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๐ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมปรัชญำ วิ สยั ทัศน์ และจุดเน้ น
กำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
ระดับ ที่ น้ำหนัก
คะแนน ที่ได้
ได้
(คะแนน)
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้
เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสยั ทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐

๕

๕

๓

๒
๕
แปลระดับผลคุณภำพ

๓

๒
๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
- ภาพถ่าย
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจนี เช่นงานวันตรุษจีน มีการแต่งกายชุด
วัฒนธรรมจีนและ ให้รางวัลการแต่งกายสวยงาม
- ประเพณีงานงิว้ ศาลเจ้าปุงเถ้ากงหนองจอก
- กิจกรรมหนูทาได้
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน
- กิจกรรมฝึกหัดลายมือ
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมอัจฉริยะรุน่ เยาว์
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน ฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรูจ้ ากการ
แสดงออก ส่งเสริมความสามารถ สร้างความเชื่อมันในตนเองผ่
่
านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม นันทนาการแบบจีน ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก เช่น
Han ban สถานทูตจีน และ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม
โครงการโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องได้
ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมทีก่ าหนด ผูบ้ ริหารมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเสนอ ผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการ
ตามลาดับ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ความสาเร็จทุกตัวบ่งชี้ เด็กร้อยละ ๘๐
ขึน้ ไป มีความสามารถพูดทักทายและใช้คาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน สามารถร้องเพลง จีนง่ายๆ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการแบบจีนการประเมินผลตาม
มาตรฐานที่ ๑๐ ประเมินจากรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ หลักฐานร่องรอยการปฏิบตั ติ ามโครงการและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง สอบถามความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริหาร ครู ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ตรวจสอบ
สภาพจริงจากข้อมูลเชิง ประจักษ์
ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
๕.๐๐ มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
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มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม
มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรจัดกิ จกรรมตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิ รปู กำรศึกษำเพื่อยกระดับ
คุณภำพให้สงู ขึ้น
ตัวบ่งชี้

ระดับ ที่
ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน ที่ได้

๑๑.๑ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุ น
ตามนโยบายเกีย่ วกับการ จัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐

๕

๓

๓

๕

๒

๒

๕
แปลระดับผลคุณภำพ

๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิ จกรรม)
- โครงการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
- โครงการทัศนศึกษา
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- กิจกรรมหนูทาได้
- กิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุน่ เยาว์
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- งานการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย
- หลักสูตรสถานศึกษา
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วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ตระหนักในความสาคัญของการปฏิรปู การศึกษาทศวรรษที่
๒ มีการ ดาเนินโตรงการและกิจกรรมตอบสนองนโยบายปฏิรปู การศึกษาของรัฐบาลตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
พัฒนาความสามารถของ ผูเ้ รียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทยและ (การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ สากล) พัฒนา
ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรูแ้ ละ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลดอัตรานักเรียนทีอ่ ่าน
หนังสือไม่ออก เพิม่ สัดส่วนเวลาในการอ่านหนังสือและการ ใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูเ้ รียน(คนไทยใฝร่ )ู้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ก าหนดชัวโมงการเรี
่
ยนรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และสังคม (คนไทยใฝ่ด)ี และพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ (คนไทยคิด
เป็น ทาเป็น แก้ปญั หาได้) และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถยกระดับมาตรฐานจาก
ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสองทีท่ างรงเรียนได้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี ให้
มี มาตรฐานสูงขึน้ ทางโรงเรียนได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมผูเ้ รียนปฐมวัยให้มมี ารยาทเกีย่ วกับการพูด การฟงั และมารยาทใน
การรับประทานอาหาร ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผเู้ รียนมีความมันใจและกล้
่
าแสดงออกอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเอง ฝึกให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการสังเกต และ
สารวจโดยการทัศนศึกษานอกห้องเรียน และ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง การส่งเสริมสนับสนุ นให้ ครูปฐมวัยมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทา
กาหนดการสอนและเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้น ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มา
ทาการศึกษาวิเคราะห์รว่ มกับผลการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลกา
รด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ าปีมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีในปีการศึกษาถัดไป ร่วมทัง้ ได้ทาข้อตกลงกับมูลนิธ ิ
เกียรติรว่ ม มิตรเพื่อการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดทาศูนย์พฒ
ั นาการ
เรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติใน วาระทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
ผลกำรดำเนิ นงำน
จากการจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรปู การศึกษา พร้อมทัง้ พัฒนาทักษะในการ
แสวงหา ความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงและทาให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญาตรงตามพัฒนาการของเด็กทุกด้าน มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนได้ เรียนรูผ้ ่านการจัดกิจกรรมตามนโยบายปฏิรปู การศึกษาและจัดสนับสนุ นโครงการ
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ พัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
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ระดับขัน้ พื้นฐำน ป. ๑- ๖
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผูเ้ รียน
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนกำรพัฒนำ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ครูจดั การเรียนรูใ้ ห้เป็นไป
ตามศักยภาพของผูเ้ รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน โดยมีการจัดการเรียนรูท้ งั ้ รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปญั หาเป็ นหลัก และเน้น
เรือ่ งการอ่านออกของผูเ้ รียนเป็นเรือ่ งสาคัญทีส่ ุด โดยมุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้
ตัง้ แต่ระดับชัน้ ป.๑ ระดับ ป.๒ ขึน้ ไป เน้นผูเ้ รียนอ่านคล่องเขียนคล่อง พัฒนาครูทุกคนให้ม ี
ความสามารถในการนาเทคนิควิธสี อนให้ตรงตามศักยภาพผูเ้ รียน ใช้ส่อื เทคโนโลยีการจัดการเรียน
การสอน มีแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชัน้ เดียวกันร่วมกัน
กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มกี ารดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีว ติ ของผูเ้ รียน เพื่อให้อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีเ่ หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน และ
ตามนโยบายของผูบ้ ริหารเรื่อง “เรียนดี มีมารยาท” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับชัน้ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเ้ รียนตามหลักสูตร เน้นให้
ผูเ้ รียนมีวนิ ัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจติ สาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต
นาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรูใ้ นโลกกว้าง การเข้า
ไปศึกษากับภูมปิ ญั ญาในชุมชนรอบๆสถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “ สื่อสาร ๓ ภาษา” ให้
ความรูเ้ รือ่ งการใช้ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน ส่งเสริมการออกกาลังกาย และเพิม่ เวลารูเ้ รือ่ งอาชีพ
เช่น การร้อยพวงมาลัย, การทากระทงใบตอง, การผลิตของใช้, การทาบะจ่าง เป็นต้น
๒. ผลกำรดำเนิ นงำน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ผูเ้ รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชัน้ สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รูจ้ กั การวางแผน สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดตี ามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรูจ้ ากสื่อ เทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ สามารถ
วิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิง่ ไหนดี สาคัญ จาเป็ น รวมทัง้ รูเ้ ท่าทันสื่อและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ผูเ้ รียนรุแ้ ละตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิง่ เสพติดต่างๆ เลือกรับประทาน
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อาหารทีส่ ะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละประเภท ยอมรับในกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเข้าใจเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทัง้ นี้ มีผลการดาเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้

ประเด็น
ความสามารถ
ในการอ่าน
(ป.๑ – ป.๔)
(ระดับดีเยีย่ ม)

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิ นควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ – ๔ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ความสามารถ
ในการสื่อสาร
คิดคานวณ
และคิด
วิเคราะห์
(ระดับดีเยีย่ ม)

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คิ ดคำนวณ และคิ ดวิ เครำะห์ ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ – ๖
จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ประเด็น
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยีย่ ม)

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ – ๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขนั ้ พื้นฐำน
(O-NET) ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
จำแนกตำมระดับคุณภำพ

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของนักเรียน สูงกว่ำ คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศ
ประเด็น
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติ (o-net)
๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เฉลี่ยตำมเกณฑ์
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ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
(ระดับดีเยีย่ ม)

ประเด็น

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยเฉลีย่ ร้อยละ ๗๙.๕๑
ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เฉลีย่ ร้อยละ ๙๔.๘๗
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เฉลีย่ ร้อยละ ๙๗.๖๖
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ประเด็น

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศำสนำฯเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศาสนาฯเฉลีย่ ร้อยละ ๙๐.๓๖
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
รำยวิ ชำประวัติศำสตร์เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

รายวิชาประวัตศิ าสตร์เฉลีย่ ร้อยละ ๗๖.๖๙
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ประเด็น

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษาเฉลีย่ ร้อยละ ๙๘.๓๑
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะรีเฉลีย่ ร้อยละ ๙๖.๒๑
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ประเด็น

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ -๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานและเทคโนโลยี เฉลีย่ ร้อยละ ๘๗.๕๒
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทษ(อังกฤษ) เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโรงเรียน ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่
๑ -๖
ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ เฉลีย่ ร้อยละ ๙๐.๙๘
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ประเด็น
คุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์
ของผูเ้ รียน

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิ นด้ำนคุณธรรม จริ ยธรรม
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ – ๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิ นกำรมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรกั ษ์ธรรมชำติ ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑-๖
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ประเด็น

ผลกำรประเมิ น
ผลกำรประเมิ นนักเรียนด้ำนควำมภำคภูมิใจในควำมเป็ นไทย
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑- ๖จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ร้อยละผลกำรประเมิ นนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิ ดเห็นของผูอ้ ื่น
สุขภำวะทำงจิ ต ภูมิค้มุ กัน และควำมเป็ นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ประเด็น

ผลกำรประเมิ น
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

นักเรียนมี
ความรู้
ทักษะ และ
เจตคติทด่ี ี
พร้อมทีจ่ ะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชัน้ ที่
สูงขึน้
หรือมีวุฒ ิ
ภาวะทาง
อาชีพ
เหมาะสมกับ
ช่วงวัย
๓. จุดเด่น

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่ดี พร้อมที่ จะศึกษำต่อใน
ระดับชัน้ ที่สงู ขึ้นหรือมีวฒ
ุ ิ ภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย
ชัน้ ประถมศึกษำปี่ ๑ – ๖

ผูเ้ รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทัง้ สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใ่ น
ระดับดีเยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ มากกว่าปีการศึกษาทีผ่ ่าน
มา
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ผูเ้ รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินยั จนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นทีย่ อมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรือ่ งความมี
วินยั เคารพกฏกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การรับประทานอาหารเป็ นระเบียบ ไปลามาไหว้
๔. จุดควรพัฒนำ
ผูเ้ รียนในระดับชัน้ ป.๖ ยังต้องเร่งพัฒนากลุ่มสาระการเ๐รียนรูส้ งั คมศาสนาและวัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร์ดา้ นการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างสมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริ หำรและจัดกำรของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
ระดับคุณภาพ : ระดับ ๔ ดีเยีย่ ม
๑. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปญั หาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรปู การศึกษา ความต้องการของ ชุมชน
ท้องถิน่ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู ตามแผนการศึกษาชาติ โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพปญั หา นาผลการจัดการศึกษาทีผ่ ่านมา โดยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรปู การศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสยั ทัศน์กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีประจาปีให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยผูม้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ตามมาตรฐานมีการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ทีเ่ หมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผูเ้ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ยังเก็บรวบไม่
ครบถ้วนแต่ขอ้ มูลทันสมัยนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกจิ กรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมทีก่ ระตุ้นผูเ้ รียนให้ใฝเ่ รียนรู้ มีการจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผรู้ บั ผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนา ตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้มกี ารดานการนิเทศกากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และ
สรุปผลการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน รายละเอียดในการพัฒนาดังนี้
1. ด้ำนวิ ชำกำร โรงเรียนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย(ระดับอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑-๓) ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา นาไปใช้และ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีการวางแผน
งานวิชาการ การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลงานการดาเนินการทุกกิจกรรมและโครงการ มี
การพัฒนาส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพทัง้
ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ
2. ด้ำนงบประมำณ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เป็นสถานศึกษาเอกชนทีม่ กี าร
บริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ การจัดระบบบริหารงบประมาณมีการบริหารทีม่ รี ะบบ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการเสนอขอ
งบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ มีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลและรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ตลอดจนรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่าเป็นไปตามระเบียบและข้อ
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ปฏิบตั ขิ องโรงเรียนและตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๓.ด้ำนบุคคล จัดให้มกี ารวางแผนการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ ในด้านการวางแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
วินยั มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและส่งเสริม
ความก้าวหน้าแก่บุคคลากร
๔. ด้ำนกำรบริ หำรทัวไป
่ จัดระบบงานธุรการ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่
สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและบริหารการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน บุคคลากร
นักเรียน งานอาคารสถานที่ พัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การประสานงานกับทัง้ หน่วยงานัฐและเอกชน
ผูเ้ กีย่ วข้องภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตามลาดับ
๒. ผลกำรดำเนิ นงำน
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปญั หา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรปู การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิน่ และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู ตามแผนการศึกษาชาติ
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีทส่ี อดคล้องกับการพัฒนา
ผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ในงานระดับ
ต่าง ๆได้ มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓. สถานศึกษาได้มกี ารดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการ
ปรับและจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปญั หา นาผลจากการดาเนินงานทีผ่ ่าน
มามาวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
๔. สถานศึกษามีการจัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕. ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๖. มีการประชุมวางแผน ปฏิบตั งิ าน และรับทราบผลการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
หลายระดับ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง ประชุมหัวหน้า
ฝา่ ย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมครูประเดือน เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจทีต่ รงกัน
รับทราบ ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
๗. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๘. สถานศึกษามีรปู แบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝา่ ย มีส่วนร่วม ยึดหลัก
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ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผูเ้ รียนตามแนวทางปฏิรปู
การศึกษา
๓. จุดเด่น
โรงเรีย นมีก ารบริห ารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โรงเรียนได้ใ ช้เ ทคนิค การประชุม ที่
หลากหลายวิธ ี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทีช่ ดั เจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ทีส่ อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญั หา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจยั ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. จุดควรพัฒนำ
๑. เปิดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มสี ่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มคี วาม
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

59
รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนกำรและผลกำรดำเนิ นงำน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจดั การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยการ
ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

โครงการส่งเสริม การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลงาน
โครงงานการอ่าน การเขียนและ
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รบั การ
ส่งเสริมสนับสนุ นการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๔. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๖.๗๐ ผ่าน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๖.๗๐มี
ผลงานโครงงานการอ่าน การ
เขียนและ กระบวนการคิดอย่าง
หลากหลาย
๓. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ได้รบั การ
ส่งเสริมสนับสนุ นการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๔. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐มี
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษา อังกฤษ

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทีด่ ี
ขึน้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทศั นะคติ
ทีด่ ตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๑.๖๐ มีการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทีด่ ี
ขึน้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๖.๖๐ มี
ทัศนะคติทด่ี ตี ่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ
๘๔.๔๐ มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
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โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

โครงการการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวติ เพื่อสร้างนิสยั รักการอ่าน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่ง
เรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์และทันสมัย
ยิง่ ขึน้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสยั รัก
การอ่านการค้นคว้าการศึกษา
ค้นคว้าและความสนใจใฝเ่ รียนใฝร่ ู้
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี ความ
สามารถใช้หอ้ งสมุดลื่อเทคโนโลยี
การเรียนรูไ้ ด้
๔. นักเรียน ครู ผูป้ กครอง ชุมชน
ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๙.๔๐ ใช้
แหล่งเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์และทันสมัย
ยิง่ ขึน้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๙.๔๐มีนิสยั
รักการอ่านการค้นคว้าการศึกษา
ค้นคว้าและความสนใจใฝเ่ รียนใฝร่ ู้
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๑๐. มี
ความ สามารถใช้หอ้ งสมุดลื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรูไ้ ด้
๔. นักเรียน ครู ผูป้ กครอง ชุมชน
ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผล

๑. ระบบการวัดและประเมิน
การศึกษาร้อยละ ๙๐ เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
สถานศึกษา
๒. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๑. ครูรอ้ ยละ ๘๐ เข้าใจหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. ครูรอ้ ยละ ๘๐ จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

๑. ระบบการวัดและประเมิน
การศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
สถานศึกษา
๒. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ
๙๑.๐๐มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๑. ครูรอ้ ยละ ๘๐ เข้าใจหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. ครูรอ้ ยละ ๘๐ จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
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โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

โครงการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ

๑. นักเรียนมีค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ดังนี้
๑.๑ ภาษาไทย ร้อยละ ๗๐
๑.๒ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๖๕
๑.๓ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๖๕
๑.๔ สังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
ร้อยละ ๖๕
๑.๕ สุขศึกษา/พลศึกษา
ร้อยละ ๗๐
๑.๖ ศิลปะ ร้อยละ ๗๐
๑.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ ๗๐
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
๖๐
๒. ผูเ้ รียนร้อยละ ๗๐ ได้รบั การ
สอนซ่อมเสริมตามสภาพปญั หา
และความต้องการจาเป็น และมีผล
การพัฒนาดีขน้ึ
๓. ผูเ้ รียนร้อยละ ๗๐ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิดเลขเป็น คิดเป็นทา
เป็ น แก้ปญั หาได้ สามารถใช้
ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๔. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๐ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีจนิ ตนาการ

๑. นักเรียนมีค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ดังนี้
๑.๑ ภาษาไทย ร้อยละ ๗๙.๕๑
๑.๒ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๔.๘๗
๑.๓ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๙๗.๖๖
๑.๔ สังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
ร้อยละ ๙๐.๓๖
๑.๕ สุขศึกษา/พลศึกษา
ร้อยละ ๙๘.๓๑
๑.๖ ศิลปะ ร้อยละ๙๖.๒๑
๑.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ ๘๗.๕๒
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
๙๗.๗๓
๒. ผูเ้ รียนร้อยละ ๙๕.๐๐ ได้รบั
การสอนซ่อมเสริมตามสภาพ
ปญั หาและความต้องการจาเป็ น
และมีผลการพัฒนาดีขน้ึ
๓. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๕.๔๕ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น คิด
เป็ นทาเป็ น แก้ปญั หาได้ สามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๔. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๗.๐๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ
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โครงกำร
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการนิเทศภายใน

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีมารยาท
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ี
งาม
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประพฤติ
ตนเป็นลูกทีด่ ี เป็ นลูกศิษย์ทด่ี ี
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิง่ แวดล้อม
๖. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งปริ มำณ
๑. ครูผสู้ อนได้รบั การนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ ได้รบั
การพัฒนาทักษะใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
๑. ครูผสู้ อนได้มกี ารพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชา ใน
ระดับดี

๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีมารยาท
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ี
งาม
. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประพฤติตน
เป็นลูกทีด่ ี เป็นลูกศิษย์ทด่ี ี
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิง่ แวดล้อม
๖. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งปริ มำณ
๑. ครูผสู้ อนได้รบั การนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ ได้รบั
การพัฒนาทักษะใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
๑. ครูผสู้ อนได้มกี ารพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชา ใน
ระดับดี
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โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

๒. นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะใน ๒. นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะใน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ผี ลทาง
๘ กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ผี ลทาง
การเรียนรู้ ในระดับดี
การเรียนรู้ ในระดับดี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ เชิ งปริ มำณ
ผูเ้ รียน
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากและปลอด
จากโรคฟนั ผุ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์และร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
ไม่เจ็บปว่ ยง่ายจากโรคระบาด
๕. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย
และสามารถอยู่รว่ มกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข ระดับดีขน้ึ ไป
โครงการพัฒนาคุณธรรม
เชิ งปริ มำณ
จริยธรรม ค่านิยม และ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีมารยาท
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และมี

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ .... มีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากและปลอด
จากโรคฟนั ผุ
๒. นักเรียนร้อยละ .... มีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์และร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย
๓. นักเรียนร้อยละ .....มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๔. นักเรียนร้อยละ ..... มีความ
ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
ไม่เจ็บปว่ ยง่ายจากโรคระบาด
๕. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ..... มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย
และสามารถอยู่รว่ มกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข ระดับ......
เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ........ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ...... มีมารยาท
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และมี
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ตัวชี้วดั
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ี
งาม
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
ประพฤติตนเป็ นลูกทีด่ ี เป็นลูก
ศิษย์ทด่ี ี
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข
๕ . นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิง่ แวดล้อม
๖. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถดาเนินชีวติ
ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
ระดับดีขน้ึ ไป

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ี
งาม
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๗๐ มีการ
ประพฤติตนเป็ นลูกทีด่ ี เป็นลูก
ศิษย์ทด่ี ี
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๐๐
เลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิง่ แวดล้อม
๖. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ร้อยละ
๙๑.๑๐มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถดาเนินชีวติ
ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
ระดับดีมาก
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ตัวชี้วดั
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โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐ เรียนดี
และ/หรือขาดแคลนได้รบั
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รูจ้ กั ดูแล
ตนให้มคี วามปลอดภัย ปลอด
ปญั หาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่
มอมเมา
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของเด็กโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู ผูป้ กครอง และ
ชุมชน อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป
เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
สามารถใช้ทกั ษะชีวติ ใน การแก้
ปญั หาการเผชิญสถานการณ์และ
ลดการขัดแย้ง
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการ
เรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษา

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐ เรียนดี
และ/หรือขาดแคลนได้รบั
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รูจ้ กั ดูแล
ตนให้มคี วามปลอดภัย ปลอด
ปญั หาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่
มอมเมา
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของเด็กโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู ผูป้ กครอง และ
ชุมชน อยูใ่ นระดับดีมาก
เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มี
ความ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคม สามารถใช้ทกั ษะชีวติ ใน
การแก้ ปญั หาการเผชิญ
สถานการณ์และลดการขัดแย้ง
๒. นักเรียนร้อยละ๙๘.๔๐ มีการ
เรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะชีวติ พิชติ
ปญั หา
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โครงกำร

โครงการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติฯ

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทกั ษะ
ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
๕. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ เพื่อให้นกั เรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะชีวติ และภูมคิ ุม้ กันในการ
แก้ปญั หา และการดาเนินใน
ชีวติ ประจาวันได้

๓. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐มีทกั ษะ
ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
๕. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ
๘๕.๔๐มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ เพื่อให้นกั เรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด
เชิ งคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะชีวติ และภูมคิ ุม้ กันในการ
แก้ปญั หา และการดาเนินใน
ชีวติ ประจาวันได้

เชิ งปริ มำณ
๑. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๐ มีความ
สามารถในการค้นคว้าหาความรู้
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อจาก
Network ต่าง ๆ
๒. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือชิน้ งาน
การเรียนรูผ้ ่านการสืบเสาะหา

เชิ งปริ มำณ
๑. ผูเ้ รียนร้อยละ ๙๐.๔๐ มี
ความสามารถในการค้นคว้าหา
ความรูจ้ ากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อจาก Network ต่าง ๆ
๒. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๒.๔๐
สามารถ สร้างสรรค์ผลงาน หรือ
ชิน้ งานการเรียนรูผ้ ่านการสืบ
เสาะหา
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โครงกำร

โครงการขยะ
รีไซเคิล

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ
เชิ งคุณภำพ
๑. ผูป้ กครองครูและนักเรียน
รวมทัง้ ชุมชน สามารถเข้าใช้หอ้ ง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรูแ้ ละ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๒. ครูสามารถใช้ส่อื เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรูน้ วัตกรรมและ ภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๓. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ๙๐.๕๐
มี ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ
เชิ งคุณภำพ
๑. ผูป้ กครองครูและนักเรียน
รวมทัง้ ชุมชน สามารถเข้าใช้หอ้ ง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรูแ้ ละ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๒. ครูสามารถใช้ส่อื เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรูน้ วัตกรรมและ ภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจติ สานึก
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การอนุ รกั ษ์
และค่านิยมพอเพียง
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รบั
ความความรูใ้ นเรือ่ งการคัดแยก
ขยะ ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
สามารถนา
ความรูไ้ ปคัดแยกขยะได้
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลงาน
และหรือสิง่ ประดิษฐ์เกีย่ วกับการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ๙๐ ๐๐มี
จิตสานึกในการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การอนุ รกั ษ์และค่านิยม
พอเพียง
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้รบั
ความความรูใ้ นเรือ่ งการคัดแยก
ขยะ ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
สามารถนา
ความรูไ้ ปคัดแยกขยะได้
๓. นักเรียนร้อยละ๘๗.๐๐ มี
ผลงานและหรือสิง่ ประดิษฐ์
เกีย่ วกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
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โครงกำร

โครงการธนาคารโรงเรียน

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

๔. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิ งคุณภำพ
มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กร
ท้องถิน่ ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และเสริมสร้างค่านิยมความ
พอเพียง อยูใ่ นระดับดี

๔. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ
๙๐.๐๐ มี ความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
เชิ งคุณภำพ
มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กร
ท้องถิน่ ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และเสริมสร้างค่านิยมความ
พอเพียง อยูใ่ นระดับดีมาก

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รูจ้ กั วาง
วางแผนการใช้จา่ ยอย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสยั
ประหยัดรูจ้ กั เก็บออม
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็น
คุณค่าของเงินและสร้างนิสยั การ
ประหยัดตามหลักของความ
พอเพียง
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รูจ้ กั การ
ทางานอย่างมีระบบตามขัน้ ตอน
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผูอ้ ่นื และใช้จ่ายเงินอย่าง
คุม้ ค่า ในระดับคุณภาพ

เชิ งปริ มำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รูจ้ กั วาง
วางแผนการใช้จา่ ยอย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสยั
ประหยัดรูจ้ กั เก็บออม
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็น
คุณค่าของเงินและสร้างนิสยั การ
ประหยัดตามหลักของความ
พอเพียง
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รูจ้ กั การ
ทางานอย่างมีระบบตามขัน้ ตอน
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผูอ้ ่นื และใช้จ่ายเงินอย่าง
คุม้ ค่า ในระดับคุณภาพ
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โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย- ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
จีน
ในกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในและ
นอกโรงเรียนได้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สนับสนุน
นโยบายและแผนการส่งเสริม
ของโรงเรียนอย่างเป็ นระบบ
ครบวงจร
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รบั
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง
เชิ งคุณภำพ
๑. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการ
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. นักเรียนสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๙.๙๐ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในและ
นอกโรงเรียนได้
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐
สนับสนุ นนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร
๓. นักเรียนร้อยละ๙๑.๗๐ มีความ
พึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๐๐ได้รบั
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง
เชิ งคุณภำพ
๑. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการ
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. นักเรียนสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
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โครงกำร

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย- เชิ งปริ มำณ
จีน
๑. ครูบุคลากร และผูเ้ รียนร้อยละ
๑๐๐ มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการ
สืบสานด้านวัฒนธรรม
๒. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๓. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๐ มีศกั ยภาพ
ด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วม
ประกวดการแข่งขัน และ
ได้รบั รางวัลการประกวด
กิจกรรมภาษาจีน
เชิ งคุณภำพ
ครูบุคลากรและผูเ้ รียนสามารถนา
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้ใน
ระดับดี

เชิ งปริ มำณ
๑. ครูบุคลากร และผูเ้ รียนร้อยละ
๑๐๐ มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการ
สืบสานด้านวัฒนธรรม
๒. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ ...
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๓. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๙.๙๐ มี
ศักยภาพ ด้านภาษาจีน สามารถ
เข้าร่วม ประกวดการแข่งขัน และ
ได้รบั รางวัลการประกวด
กิจกรรมภาษาจีน
เชิ งคุณภำพ
ครูบุคลากรและผูเ้ รียนสามารถนา
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้ใน
ระดับดีมาก
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๒. จุดเด่น
๑. ครูตงั ้ ใจ มุง่ มันในการพั
่
ฒนาการสอน
๒. ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนแสวงหาความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
๔. ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนเรียนรูโ้ ดยการคิดได้ปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารและแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
๕. คณะกรรมการวิจยั ตรวจประเมินผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนของครูทุกคนพร้อมทัง้ ให้คาแนะนา
ทีค่ รูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
๓. จุดควรพัฒนำ
๑. ควรนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พฒ
ั นาตนเอง

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิ ทธิ ผล
ระดับคุณภำพ ：ดี
๑.กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘
ประการ ได้แก่
๑)กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุง่ เน้น คุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีทเ่ี สนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
๘) โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานรายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา
ทีผ่ ่านมา วิเคราะห์จดุ เด่น จุดทีค่ วรพัฒนา และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามจุดทีค่ วรพัฒนา
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา มีกจิ กรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากร
ทุกฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องมีความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ จัดทาเครือ่ งมือให้นกั เรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองทีว่ างไว้
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คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล
การดาเนินงาน ปรับปรุงการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ย โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผูป้ กครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผลกำรดำเนิ นงำน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็ นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในทีร่ ะดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้อง ทีช่ ดั เจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
๔. จุดควรพัฒนำ
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยงั ขาดการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยงั ขาดการติดตามช่วยเหลือในด้านการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเป็ นรายคน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่
สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปีและนาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ จากข้อมูลการดาเนินของสถานศึกษาและผลจาก
การดาเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็ นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทัง้ แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดงั นี้
จุดเด่น
๑. ด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
๑) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ มีผลการประเมินระดับชาติสงู ขึน้ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม
ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทัง้ สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับชาติและมีคะแนนเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ทีม่ กี ารทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
๓) ผูเ้ รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินยั จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนโดยรอบในเรือ่ งความมีวนิ ยั
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม ตามปรัชญาของโรงเรียน “เรียนดี มีมารยาท รักชาติ ศาสน์
กษัตริย”์ ยิม้ แย้มแจ่มใสทักทายผูม้ าเยือนทุกคน ด้วยการไหว้และรอยยิม้
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
๑)ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจ มีความมุ่งมัน่ มีหลักการบริหาร และมีวสิ ยั ทัศน์ทด่ี ใี นการบริหารงาน
สามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตัง้ ใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ทีห่ ลากหลายวิธ ี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝา่ ยมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทีช่ ดั เจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ทส่ี อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญั หา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรปู การศึกษา ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
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กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจยั ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็ นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
๑) ครูพฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ มีความตัง้ ใจ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ
๒) ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนแสวงหาความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครูให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
๔) ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการคิดได้ปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารและแหล่งเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย
๕) ผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนของครูทุกคน ได้รบั การตรวจประเมินและคาแนะนาจาก
คณะกรรมการวิจยั
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิ ทธิ ผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ
จุดควรพัฒนำ
๑.ด้ำนกระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มสี ่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนมากขึน้
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มคี วามเข้มแข็งมากขึน้ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. ด้ำนครู
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผเู้ รียนได้มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรูใ้ นการพัฒนาตนเอง ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในระดับชัน้
ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถนาเสนอ อภิปราย และแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างสมเหตุสมผล และมีทกั ษะในการ
แก้ปญั หาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทุกในระดับชัน้ ให้มพี ฤติกรรม ทัศนคติทด่ี ตี ่อความเป็ น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลมื วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและฝึกให้นกั เรียนได้คดิ วิเคราะห์ หาความรูจ้ ากแหล่ง
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เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึน้ และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารให้อยูใ่ นสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ
๔) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธที ห่ี ลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวชิ า
๕) ครูควรนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู้
๖) ครูควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พฒ
ั นาตนเอง
๓. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิ ทธิ ผล
๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยงั ขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยงั ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็ นรายคน
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลให้ชดั เจนขึน้
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ การ
จัดทาการวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
๓. กาพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ติดตามผลการนาไปใช้และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ
๑.การพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างขวัญกาลังใจให้ครูโรงเรียนเอกชนให้มคี วามเหลื่อมล้าน้อยกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล
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