ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๘ ถนนสุขาภิบาล ๙ แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๓๐
โทรศัพท์
๐-๒๕๔๓-๑๘๔๘
โทรสำร
๐-๒๕๔๓-๒๘๔๔
E-mail
info@njchineseschool.net
Website
www.njchineseschool.net
1.2. ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยนายเป็นเชิง แซ่เตีย
นายเกี้ยมง้วน แซ่ผู่ กับ นางกวงเชียง แซ่ลิ้ม และชาวหนองจอกส่วนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้
ร่วมกันบริจาคทรัพย์ วัสดุ และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น มีชื่อรียกกันว่า “โรงเรียน
จีน” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของชาวจีนโพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดทาการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษาของไทย และสอนภาษาจีนเพิ่มเติมแก่ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวก
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ใกล้เคียง เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจน ให้ได้รับ
การศึกษาที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติ และการเรียนรู้ภาษาจีนอันเป็นการดารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่บรรพบุรุษสืบทอดมาจากแผ่นดินเกิดที่ได้จากมา
พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ ๑๐ ปีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
คลี่คลายความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนได้อีก
ครั้ง ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิดโรงเรียนครั้ง
แรกจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐๑ ปี
ในปี ๒๕๒๙ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อ
เต็มว่า มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง และในปี ๒๕๓๕ ได้ทาการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสาหรับเด็กอนุบาล ในปี
๒๕๔๕ ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๔ ชั้น มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ทาให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการใน
การเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอ
ต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลอง
หลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองลาปลาทิว ลักษณะเป็นชุมชนแออัด
เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทา
นา ทาสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทาง
โรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม
๑.๓ ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน

น.ก.ฮ. คือ อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ช่อชัยพฤกษ์ใต้ตัวอักษร แสดงถึงความมีมานะอดทน นาไปสู่ความเจริญงอกงาม
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รวงข้ำว แสดงถึง เมล็ดพันธุ์เป็นประโยชน์ และจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตอันคุณลักษณะ
ของนักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
๑.๔ คำขวัญของโรงเรียน
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในหมู่คณะนามาซึ่งความสุข

๑.๔ สีประจำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรกรรมของตนในท้องถิ่น
๑.๖ ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นรำชพฤกษ์

หมายถึง ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจริญงอกงาม
๑.๗ อักษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็นอักษรย่อชื่อของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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๑.๘ ปรัชญำโรงเรียน

การเรี ยนดี มีมารยาท รั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๑.๙ อัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
๑.๑๐ เอกลักษณ์ คือ สื่อสาร ๓ ภาษา

๒. ผู้บริหำร
๒.๑ ผู้รับใบอนุญำต
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.๒ ผู้อำนวยกำร
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๓ ผู้จัดกำร
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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๓. ครูและบุคลำกร (จำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ)
เพศ
ประเภทบุคลำกร

ชำย

หญิง

รวม

ครูระดับก่อนประถมศึกษา

-

๖

๖

ครูพี่เลี้ยง

-

๔

๔

ครูระดับประถมศึกษา

-

๒๑

๒๑

ครูสอนภาษาต่างประเทศ
(ชาวต่างประเทศ)

๑

-

๑

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

-

๒

๒

ภารโรง

๒

-

๒
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แม่บ้าน

-

๑

๑

คนทาอาหาร

-

๓

๓

๓

๓๔

๓๗

รวม

25
20
15
10
5
0

๓.๑ วุฒิ
ของ

Chart Title

ปริ ญญาโท
2%

กำรศึกษำสูงสุด
บุคลำกร

อื่น ๆ
15%
อนุปริ ญญา/ม.6
13%

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๓.๒ สำขำวิชำที่จบและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ

จำนวน (คน)

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู
๑ คนในแต่ละสำขำวิชำ (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

รวม

๒๘

๔. ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

จำนวน

จำนวนนักเรียน
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ห้องเรียน

ชำย

หญิง

อนุบาลศึกษาปีที่ ๑

๒

๒๗

๒๕

๕๒

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒

๒

๒๑

๓๙

๖๐

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓

๒

๒๖

๓๙

๖๕

รวม

๖

๖๔

๙๓

๑๕๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒

๒๙

๒๗

๖๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๒

๑๙

๓๒

๕๑

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒

๓๓

๒๕

๕๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒

๒๘

๓๑

๕๙

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๒

๔๒

๓๖

๗๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒

๓๑

๔๑

๗๒

รวม

๑๒

๒๕๖

๒๙๕

๕๕๑

รวมทั้งหมด

๑๘

๒๕๖

๓๔๘

๕๕๑

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๔.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
้อยละผลสั
ร
มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ
้มสาระการเรียนรู
้
ตามเป
้าหมายที่โรงเรียนกาหนด ้การศึ
ป กษา ๒๕๖๐
120.00
100.00

89.30

80.00

87.97
76.47

95.72
83.16

78.61

98.93

96.26
71.66

60.00
40.00
20.00
0.00

๔.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๔.๓ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๕. แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
• ห้องคอมพิวเตอร์

๕๕๑

คน

• ห้องสมุด

๕๕๑

คน

• ป้ายนิเทศ/บอร์ด

๕๕๑

คน

• มุมหนังสือ

๕๕๑

คน

• ห้องโสตทัศนศึกษา

๕๕๑

คน

• ห้องดนตรี

๕๕๑

คน

• ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

๕๕๑

คน

• ห้องปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

๕๕๑

คน

• ห้องธนาคารโรงเรียน

๒๔๐

คน

• ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย

๑๕๙

คน

• ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

๕๕๑

คน

• สนามเด็กเล่น

๑๕๑

คน

• ตลาดร้อยปี หนองจอก

๕๕๑

คน

• ศาลเจ้าปุงเถ้ากง

๕๕๑

คน

• ศูนย์เยาวชนหนองจอก

๑๕๐

คน

• ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ลาไทร)

๗๒

คน

• ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก

๗๒

คน

• ห้องสมุดประชาชน

๗๒

คน

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

• ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๗๒ คน
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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• อวพช.

๑๒๗

คน

• บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรื่องข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิ่น)

๗๒ คน

• วิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ

๕๕๑

คน

• พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

๗๒

คน

2. ข้อมูลงบประมำณ
งบประมาณ( รับ-จ่าย)
รำยรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

จำนวนเงิน/บำท

รำยจ่ำย

จำนวนเงิน/บำท

๕,๗๕๘,๑๓๔.๘๑

๔,๙๔๑,๖๐๐

-

งบดาเนินการ/
เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-

๑๔,๙๒๔,๓๐๒.๘๑

รวมรายจ่าย

๑๐,๖๐๘,๑๕๙

๙,๑๖๖,๑๖๘

๕,๖๖๖,๕๕๙
-

๖. สภำพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีประชากรประมาณ ๑๖๗,๘๔๔
(ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) สถานที่สาคัญในเขตหนองจอก ได้แก่วัดหนองจอก สานักงานเขตหนองจอก
โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ สวนสาธารณะหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกข้าราชการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
สถานีตารวจนครบาลหนองจอก สนามกีฬาฟุตซอล บางกอก อารีน่า ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทาการของทั้งสานักจุฬาราชมนตรี สานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ๓๗ โรง และโรงเรียนเอกชน ๕ โรงเรียน มีคลองแสนแสบเป็นคลองหลัก มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ห้างสะดวกซื้อขนาดกลาง ๓ แห่ง และร้านสะดวกซื้อจานวนมาก เขตหนองจอก
เป็นที่ตั้งชุมชนชาวไทยมุสลิมจานวนประมาณ ร้อยละ ๗๕ ศาสนาพุทธร้อยละ ๒๐ คริสต์ ร้อยละ ๕ ของ
ประชากรทั้งหมดในเขต แต่ก็มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายอื่นๆ อาทิ ชุมชนชาวไทยรามัญ ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาว
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ไทยคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย โดยมีศาสนสถานทั้งมัสยิด วัด ศาลเจ้าจีน และโบสถ์คริสต์ มีสถานที่ท่องเที่ยว
อาทิ ตลาดเก่าร้อยปี วัดสีชมพู แหล่งเที่ยวชมค้างคาวแม่ไก่ ฯลฯ ประชาชนชาวหนองจอกส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ทานา ทาสวน ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับราชการ ร้อยละ ๑๐ รับจ้างค้าขาย
ร้อยละ ๖ อื่น ๆ ร้อยละ ๔

๗. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับปฐมวัย
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับปฐมวัย

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการร่างกายสมวัย

๕.๐

๕.๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

๕.๐

๔.๕๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

๕.๐

๔.๕๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

๑๐.๐

๘.๐๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป

๑๐.๐

๘.๐๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก

๓๕.๐

๒๙.๐๐

ดี

๑๕.๐

๑๒.๕๐

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน

เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน

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

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ บ่งชี้ จำก ๑๒ตัวบ่งชี้
 ใช่ ไม่ใช่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒๕๕๓

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นตั้งใจทางานและสนใจใฝ่เรียนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวให้มากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจให้คาชมเชย มอบหมายงานที่ชอบ จัดช่วงเวลา ให้
เหมาะสม แบ่งเขตพื้นที่ให้รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมสารวจศึกษาสภาพแวดล้อมให้
บ่อยขึ้น เป็นต้น
๒) เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ การรู้จักอดทน รอคอยและ
การประหยัดให้มากขึ้นโดยการให้กาลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มากขึ้น และมีรางวัลให้กับเด็กที่ปฏิบัติ
ได้ดี
๓) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยรอบด้านอย่างทั่วถึง โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ
๔) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมศึกษาขั้นต่อไปอย่างทั่วถึงโดยใช้การ
ประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ
๒. ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรกำรศึกษำ
๑) สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๒) สถานศึกษาควรจัดบริหารจัดการให้มีจานวนครูเพียงพอ โดยมีสัดส่วนครู ๑ คน ต่อเด็ก
๑๐-๑๕ คน
๓)สถานศึกษาควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้สาหรับผู้ปกครอง ติดตั้งปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจากพื้นมากกว่า
๑.๕๐ เมตร และมีฝาปิดป้องกันเด็กเล่น รวมทั้งจัดพื้นที่ห้องสาหรับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูควรพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัด
ให้เด็กมีกิจกรรมสารวจ เรียนรู้ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้มากขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักการตั้งคาถามเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
๒) ครูควรพัฒนาเรื่องการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
โดยมีตารางกิจกรรมประจาวันที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของเด็ก รวมทั้งวิธีการจัด
เวลาให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ที่เหมาะสม เช่นการใช้เพลง พูดคาคล้องจองหรืออื่น ๆ ให้เป็นที่
ทราบกันว่าใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนกิจกรรม เป็นต้น
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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๔.ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว สถานศึกษาควร
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ประถมศึกษำ)

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

๑๐.๐๐

๙.๔๔

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๐.๐๐

๙.๖๒

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๐.๐๐

๙.๑๙

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

๑๐.๐๐

๘.๘๘

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

๒๐.๐๐

๑๒.๑๒

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

๑๐.๐๐

๙.๐๐

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

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน

เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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คะแนนรวม

๑๐๐

๘๔.๒๕

ดี

กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ บ่งชี้ จำก ๑๒ตัวบ่งชี้
 ใช่ ไม่ใช่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการฝึก
ทักษะด้านการทดลองทาโครงงานเชิงประดิษฐ์คิดค้นคว้าทดลอง การอภิปราย การจัดทารายงาน เน้นการใช้
ความรู้เดิม ประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะควร
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพด้านงานศิลปะ ดนตรี ควรมีการจัดกิจกรรม
ชมรมศิลปะ เป็นต้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควรฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกการทาข้อสอบเชิงเหตุผลให้มากขึ้นด้วย
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๑) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
๒ ครั้ง
๒) สถานศึกษาควรมีการสร้างแรงจูงใจ บารุงขวัญ ส่งเสริมความก้าวหน้าและสวัสดิการให้
บุคลากร
๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาควรพัฒนาครูบางส่วนในด้านเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการผลิตสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว สถานศึกษาควร
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของโรงเรียนและ
นาผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
กำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกด้ำนภำยใน ๒ ปีกำรศึกษำ
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

๘. แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำร

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๒
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
๑. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๑มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัย
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

จำนวน
นร./ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้ำหนัก
( คะแนน )

คะแนน
ที่ได้

๐.๗
๑๓๒

๑๘๑

๗๒.๙๓

๑

๓

๑๖๓

๑๘๑

๙๐.๐๖

๑.๕

๑.๓๕

๑๔๕

๑๘๑

๘๐.๑๑

๑.๕

๑.๒๐

๑๖๑

๑๘๑

๘๘.๙๕

๑

๐.๘๙
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ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่๑
แปลระดับผลคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย

๘๓.๐๑

๕
ดีมำก

๔.๑๗

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)
- โครงการกีฬาสีอนุบาล กิจกรรมหลักคือ มีการจัดแข่งขันกีฬาสาหรับอนุบาล เช่น เก้าอี้ดนตรี
เหยียบลูกโป่ง อุ้มลูกส่งเมือง ผลัดกันเสียบ กินวิบาก แต่งตัวให้กัน รักแนบแน่น ซุปเปอร์แมน แปลงร่าง
ชักเย่อ เป็นต้น
- โครงการจากดินสู่ดาวชาว น.ก.ฮ. (อนุบาล) กิจกรรมหลักคือ ผู้เรียนร่วมกันทากิจกรรมการแสดงมี
ความสามารถเต้นลีลาประกอบเพลง เช่น งานวันแม่ วันพ่อ วันเด็ก วันเข้าพรรษา วันตรุษจีน วันรับ
วุฒิบัตรอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ งานนิทรรศการวิชาการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
- โครงการฟันสวยด้วยมือเรากิจกรรมหลักฝึกให้ผู้เรียนแปรงฟันทุกวันหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวันและมีการจัดประกวดหนูน้อยฟันสวยทุกเดือน กิจกรรมแอโรบิคตอนเช้าร่วมกับช่วงชั้น
ประถมศึกษา และทุกๆวันศุกร์จะมีกิจกรรมออกกาลังกายและทาท่าทางประกอบเพลง

วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักการมีสุขนิสัยในการดูแลพัฒนาทางด้านร่างกาย
และ สุขภาพจิตที่ดี หลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
เด็กๆ ทุกคน โดยเฉพาะเด็กในวัยก่อนประถมศึกษา ถ้ามีสุขภาพกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี ย่อมเสริมให้
มี พัฒนาการทางด้านต่างๆ ดียิ่งขึ้นไปด้วย โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตระหนักถึงความสาคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และลักษณะนิสัย จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียน มีพัฒนาการเต็ม
ตาม ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สังเกต ติดตาม ตรวจสอบการ
เจริญเติบโต และความเจริญงอกงามทุกๆด้าน มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพ เช่น การมองเห็น
และการได้ยิน การตรวจสุขภาพปากและฟัน การได้รับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉีดวัคซีนกระตุ้นตามช่วงอายุ
โดยมีการ จัดสถานพยาบาลเข้ามาตรวจสุขภาพดูแลนักเรียนและครูเป็นระยะ ๆ จัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารกลาง วันที่สะอาดถูกหลักอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มีการจัดเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
และจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน ได้เล่นออกกาลังกายและแข่งขันกีฬา จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน ด้วยตนเองและฝึกความเป็นระเบียบวินัย
แนวทำงกำรพัฒนำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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จากการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมในและนอกหลักสูตรพร้อมทั้งการนิเทศติดตาม
ประเมินผล เด็กสามารถปฏิบัติ ข้อตกลงรู้จักการรอคอยมีความรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นมีความคิดอย่างหลากหลายผ่านการประเมินทักษะ
ตาม มาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีมำก

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการ ด้านอารมณ์ และจิตใจ
จำนวน นร./
ครูที่อยู่
ในระดับ ๓
ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้

๒.๑ เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

๑๖๑

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้ำหนัก
( คะแนน )

คะแนน
ที่ได้

๑๘๑

๘๘.๙๕

๑

๐.๘๙
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๒.๒ เด็กมีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออก

๑๖๐

๑๘๑

๘๘.๔๐

๑

๐.๘๘

๒.๓ เด็กมีการควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

๑๕๒

๑๘๑

๘๓.๙๘

๑

๐.๘๔

๑๘๑

๘๕.๐๘
๘๖.๖

๒
๕
ดีมำก

๑.๗๐
๔.๓๑

๒.๔ เด็กมีการชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
๑๕๔
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒
แปลระดับผลคุณภำพ

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ )
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
- กิจกรรมเกมการศึกษา เกมจับคู่ เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมการเรียงลาดับภาพเกม
จับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน เกมเชื่อมโยงหรือเรียงลาดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และเกมอื่นๆ
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมหนูทาได้ จัดประกวดการแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก วันลอยกระทง
วันตรุษจีน งานรับบัณฑิตน้อย วันงานวิชาการประจาปีของโรงเรียน
- กิจกรรมนักปั้นน้อย
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน เล่านิทานประเภทผจญภัย นิทานประเภทเจ้าหญิงเจ้าชาย
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- กิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์ธรรมชาติ
- กิจกรรมทัศนศึกษานาเด็กอนุบาลไปเที่ยวนอกสถานที่มีอยู่ในโครงการ

วิธีกำรพัฒนำ
การประเมินผลตามมาตรฐานที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ ที่มี
ส่วนร่วมติดตามประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทาเครื่องมือวัด เก็บรวบรวมข้อมูล
และ ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมสอบถามสัมภาษณ์จากเด็ก ครู ครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 23

เกี่ยวข้องมีการตรวจเอกสารหลักฐานร่องรอย การปฏิบัติงานหรือการสืบค้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น การบันทึกการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กๆในระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยทั้ง ๓ ระดับ มีการ
ตรวจสอบ ชิ้นงานและผลงานการนาเสนองานด้วยการเล่าเรื่อง ดูจากประเด็น และการสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการนาเสนอความคิดของเด็กโดยผ่านการบอกเล่ามีการทางานเป็นกลุ่มเข้าร่วมทากิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งมีการสรุปรายงานร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
พัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ศึกษาตรวจสอบเอกสารการวัดและประเมินผล
ทุกระดับชั้น ทั้งในและนอกสถานที่เด็กๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความสามารถต่างๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพในตัวเด็ก
ผลกำรพัฒนำ
จากการได้จัดทาเครื่องมือวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ สอบถาม การสังเกต การ
ตรวจ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแหล่งข้อมูลจากเพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แฟ้มสะสมผลงานเด็ก แบบประเมิน/แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก
แบบบันทึกพฤติกรรม และการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี จากการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทักษะ ความคิดมากขึ้นและได้ใช้ความคิดอย่างหลากหลาย
ผลจากการทากิจกรรมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/โครงการ รายงานโครงการ กิจกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย
มี การสรุปรายงานร้อยละที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ในระดับชั้นอนุบาล ๑– ๓
ศึกษา ตรวจสอบเอกสารการจัด และ การประเมินผลเด็กทุกระดับชั้น มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๒ ใน ระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ธรรมชาติรอบตัว
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะในการฝึกควบคุมอารมณ์ การเข้าสังคม และพัฒนา
อารมณ์ บุคลิกภาพการปรับตัว รู้จักตัวเองดีขึ้น มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ทางโรงเรียนยังมีการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีศักยภาพและการเป็นตัวอย่างใน
ด้านความ ฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมด้านการปรับบุคลิกภาพความมั่นใจให้กับตัวเด็ก มีการใช้สื่ออุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนที่ ๓

พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม
จำนวน
นร./ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

๓.๑ เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

๑๕๓

๑๘๑

๘๔.๕๓

๒

๑.๖๙

๓.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

๑๖๔
๑๖๖

๑๘๑
๑๘๑

๙๐.๖๑
๙๑.๗๑

๑
๑

๐.๙๑
๐.๙๒

๑๘๑

๙๓.๙๒
๙๐.๑๙

๑
๕
ดีเยี่ยม

๐.๙๔
๔.๔๖

ตัวบ่งชี้

๓.๔ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ
๑๗๐
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓
แปลระดับผลคุณภำพ

ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
ที่ได้ (คะแนน) ที่ได้

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย กิจกรรมหลักคือ ครูส่งเสริมให้เด็กมีการ
ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องมารยาทขณะรับประทานอาหาร
การไหว้ การกล่าวคาสุภาพ ความกตัญญูกตเวที กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ทุกวันศุกร์
- โครงการนิทานพาเพลิน กิจกรรมหลักคือ ครูทุกท่านจะร่วมกันเล่านิทานหน้าเสาธง ครูเล่านิทาน
ทุกวันในห้องเรียนโดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนการสอน และในทุกวันศุกร์ที่ร่วมทา
กิจกรรมพร้อมกันทั้งหมดนั้นคุณครูมีการพูดสอดแทรกจากเนื้อหาในนิทาน ความเมตตา กรุณา
ความ กตัญญูกตเวที การแบ่งปัน การรู้จักให้อภัย และมีการประกวดวาดภาพระบายสีจากนิทาน
วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
ระเบียบวินัยมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมอย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอน ของ
พ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือโดยกาหนดให้มีวิสัยทัศน์และพันธ์กิจคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณภาพ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ทุกกิจกรรมและทุกประสบการณ์ที่จัดส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้ ผู้เรียนได้
เรียน เล่นและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและกล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมารยาท การประหยัดและออมมีการจัดโครงการสนับสนุนดังนี้ คือ ธนาคารโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมในและนอกหลักสูตรพร้อมทั้งการนิเทศติดตาม
ประเมินผล เด็กสามารถปฏิบัติ ข้อตกลงรู้จักการรอคอยมีความรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นมีความคิดอย่างหลากหลายผ่านการประเมินทักษะ
ตาม มาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการ
เรียน ที่เน้นการบูรณาการและพัฒนาทักษะของผู้เรียนนาไปใช้คิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถนา
ความคิด ทักษะการเรียนรู้ไปใช้สร้างผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ ไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนที่ ๔ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ

ตัวบ่งชี้
๔.๑ เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย
๔.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จำนวน
นร./ครูที่อยู่
ในระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
ที่ได้

น้ำหนัก
( คะแนน
)

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

คะแนน
ที่ได้

๑๖๓

๑๘๑

๙๐.๐๖

๑

๐.๙๐

๑๔๙

๑๘๑

๘๒.๓๒

๑

๐.๘๒

๑๖๒

๑๘๑

๘๙.๕๐

๑

๐.๙๐

๑๕๔

๑๘๑

๘๕.๐๘

๑

๐.๘๕

๑๘๑

๙๐.๖๑
๘๗.๕๑

๑
๕
ดีมำก

๐.๙๑
๔.๓๘

๔.๕ เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
๑๖๔
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔
แปลระดับผลคุณภำพ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 27

วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย สามารถสื่อสารและใช้ภาษา
ใน การสื่อสารได้ทงั้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดเป็น
วิสัยทัศน์และพันธกิจคือ เน้นพัฒนากระบวนการคิด ปรับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิดการ
สืบเสาะหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ และอยู่ในการวางกรอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่ง
กาหนดให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ฝึก
ให้เด็กเรียนรู้โดยการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง สรุป โดยการสังเกต ถามคาถาม คาดคะเนคาตอบ
ออกแบบ วิธีการหาความรู้ ลงมือทา บันทึกการเรียนรู้ นาเสนอข้อมูลการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา โดยการเล่น
เกมเกี่ยวกับ การคิดการสังเกตและสารวจสิ่งแวดล้อม คิดวิเคราะห์และจาแนกแยกแยะวัสดุสิ่งของต่าง ๆ
การทาโครงงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้สามารถปรับตัวได้
อย่างมีความสุข
ผลกำรพัฒนำ
ผลจากการทากิจกรรมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/โครงการ รายงานโครงการ กิจกรรม รูปภาพ
ภาพถ่าย มีการสรุปรายงานร้อยละที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาในระดับชั้นอนุบาล ๑
– ๓ ศึกษาตรวจสอบเอกสารการจัดและการประเมินผลเด็กทุกระดับชั้น มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
- วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ของผู้เรียน
- วางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการใช้สื่ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และสื่อ
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการและธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

จำนวน
นร./ครูที่อยูใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน )

คะแนน
ที่ได้

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

จำนวน
นร./ครูที่อยูใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวน
นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน )

คะแนน
ที่ได้

๖

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

ตัวบ่งชี้
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการและธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัด
๖
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
๖
และผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
๔
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และ
๖
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๖

๑๐๐

๒

๒.๐๐

๖
๖

๖๗.๐๐
๑๐๐

๒
๒

๑.๓๓
๒.๐๐

๙๖.๗

๒๐
ดีเยี่ยม

๑๙.๓๓

แปลระดับผลคุณภาพ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ร่อยรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร/กิจกรรม )
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
- กิจกรรมหนูทาได้
- กิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมศิลปะน่ารู้
- กิจกรรมนิทานพาเพลิน
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์
- กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
- งานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
- งานวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาหน่วยการเรียนรู้
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมประจาวัน
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้หลากหลายทั้งในและนอกหลักสูตร
- งานจัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย
- แผนบูรณาการจัดกิจกรรมเรื่องตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง, เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์, เรื่องมหัศจรรย์พรรณ
ไม้งาม เรื่อง Fashion of Season Changes
วิธีกำรพัฒนำ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้
กาหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนาครูสู่มืออาชีพได้ พยายามส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงสร้างของหลักสูตร คุณลักษณะตามวัย สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจาวันและการประเมินพัฒนาการเด็ก
ครูจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง
๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเลือกใช้วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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เทคนิคการจัดประสบการณ์ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด / ประเมินพัฒนาการ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
โดยคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
โดยเน้นสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่มีลักษณะในเชิงบวกและเกื้อกูล สร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน มีการให้รางวัลหรือแสดงความชื่นชม ต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสร้างให้ เด็กมีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสถานศึกษาในสิ่งที่ดีงาม ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีความสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์และการจัดทาแผนบูรณาการจัดกิจกรรมเรื่องตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง, เรื่องสร้างสรรค์งาน
ศิลป์, เรื่องมหัศจรรย์พรรณไม้งาม เรื่อง Fashion of Season Changes สื่อมีความปลอดภัยและมีจานวน
เพียงพอเพียงกับเด็ก ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการสรุปผลพัฒนาการ
ของเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาค
เรียนละ๑ครั้ง ครูทาการวิจัยและนาผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เด็ก อย่างน้อยปีละ๑ เรื่อง ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้
มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้านมีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเสริมประสบการณ์และมีวัสดุอุปกรณ์
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย ครูแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก และผู้ปกครอง สอบถามและ
รับฟังความคิดเห็น ชื่นชมและพูดคุยด้วยความเป็นมิตร แสดงน้าใจไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อย่างสม่าเสมอ
สนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับเด็กให้คาแนะนาในการพัฒนา/ แก้ไข พัฒนาการของเด็กทุก
คนอย่างเสมอภาค
ครูผู้สอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ได้รับการพัฒนา / อบรมไม่น้อยกว่า ๒๐
ชั่วโมง/ปี) มีความรู้ ความสามารถจัดประสบการณ์ โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่
กระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ครูมีการจัดทาข้อมูลให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยจากการทากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างหลากหลาย โดยมีการกาหนดเป้าหมายการ
นาเสนอข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ดาเนินการวางแผนโดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล
จัดทาและจัดแสดงข้อมูลตลอดจนการนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ผลกำรพัฒนำ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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จากการพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและการใช้เครื่องมือวัด
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และการจัดเสริม
ทักษะภาษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลามีบรรยากาศ
ที่อบอุ่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูโดยการจัดอบรมครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนและสถานที่
จัดการอบรมรวมทั้งครูได้มีการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ ทาแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรใหม่ที่กระทรวงกาหนดขึ้น โดยจัดอบรม
ภายในโรงเรียน ครูได้ทาการวิจัยเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ระดับที่ได้

ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก
(คะแนน )

คะแนนที่ได้

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา

ดีเยี่ยม

๓

๓

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดีมาก

๓

๒.๔

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ

ดีเยี่ยม

๓

๓

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก

๓

๒.๔

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม

๓

๓

๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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และเอาใจใส่

ดีมาก

๓

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

พอใช้

๒

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖

ดีมาก

๒.๔

การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๑.๖
๑๗.๘๐

ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ )
ผู้บริหารได้จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ได้เสนอนโยบายของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ปกครองในการบริหารและจัดการโรงเรียนรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
1. แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
2. บันทึกการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน
3. แฟ้มสะสมงานครู
4. แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนของผู้เรียน
5. รายงานประเมินภายนอก ส.ม.ศ
6. แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วีดีทัศน์รายงานการดาเนินงานของโรงเรียน
วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๖
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา มีการ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหาร โดยเน้นการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารงานด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ จนบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยแนะนาให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ทาให้ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารสถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และแนวโน้มการพัฒนาสังคมในอนาคต
จัดส่งผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และนโยบายด้านการบริหารการจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลการบริหารให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
มีการจัดโครงการที่สนับสนุน ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การมอบหมาย
ให้ผู้บริหารไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนนา ทางวิชาการ และการบริหารการจัดการศึกษา
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ผลกำรพัฒนำ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และนโยบายด้านการบริหารการจัด
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ ๑๗.๘๐ จัดอยู่ในระดับดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ

-

มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน )

คะแนนที่ได้

๗.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยของ
สถานศึกษา และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔

๓

๒.๔

๗.๒ สถานศึกษามีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๔

๔

๓.๒

๗.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้

๔

๔

๓.๒

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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และเข้าใจ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

๔

๔

๓.๒

๗.๕ สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน

๔

๔

๓.๒

๒๐

๑๕.๒๐

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗
แปลระดับคุณภำพ

ดีมำก

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)
-

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนจัดการประสบการณ์
หลักสูตรสถานศึกษา

วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีกระบวนการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิด
ความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีกลไกที่ทาให้ผู้มีส่วนทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการวัด
การศึกษาปฐมวัย เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การนิเทศ ติดตามและการรายงานผล เป็นต้น โดยมีการ
วางแผนดาเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คาแนะนา การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การให้ศึกษาแผ่นพับ/แผ่นปลิว เป็น
ต้น สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีวิธีการแสวงหาความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและถิ่นที่จะระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีการ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสรุปผลรายงานผลดาเนินงาน และมีการนาผลที่ได้จาการสรุปรายงาน ไปปรับปรุงพัฒนาการสร้างการ
มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น โรงเรียนจัดสิ่งที่จาเป็น เอื้อประโยชน์
หรืออานวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา สูงสุดตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ ใน
ระดับ ดีมำก
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาแผนจัดประสบการณ์ และ
แผนการจัดกิจกรรมประจาวัน การจัดเสริมทักษะภาษาจีนและเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งสถานศึกษา
จักสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ของใช้และของเล่นที่ปลอดภัยหรือสิ่งที่จาเป็น เอื้อประโยชน์ และอานวย
ความสะดวก เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการครบทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ตัวบ่งชี้
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ระดับที่ได้
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้
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๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๕

๑

๑

๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

๕

๑

๑

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๕

๑

๑

๕

๐.๕

๐.๕

๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไป
ใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๕

๐.๕

๐.๕

๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘

๕

๑

๑

๕

๕
ดีเยี่ยม

แปลระดับคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน กระทรวง

ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ )
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- มาตรฐานการศึกษาของปฐมวัย
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- แผนปฏิบัติการ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี ( ปฐมวัย )

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ศึกษา และเตรียมการตั้งคณะทางานประกันโดยให้ความรู้แก่
บุคลากรทุกคน แต่งตั้งคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษากาหนดมาตรฐาน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานจัดทาสารสนเทศสภาพ
ปัจจุบัน ( ข้อมูลพื้นฐาน ) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามแผนพัฒนาการศึกษาจัดทามาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินงานทางด้านต่าง ๆ ตามที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดทา
และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดข้อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มีผลประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว วางแผนพัฒนาโดยได้จัดการแต่งตั้งครู และบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วม และรับผิดชอบติดตามประเมินผลรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีการทบทวนตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดย ศึกษาอย่างต่อเนื่องโดย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานร่องรอยผลจัดการศึกษา รายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี และตรวจสอบสภาพจริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

คะแนนที่ได้

๕

น้ำหนัก
(คะแนน)
๒.๕

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๕

๒.๕

๒.๕

๕

๕

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

แปลระดับผลคุณภำพ

๒.๕

ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ)
-

โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
กิจกรรมหนูทาได้
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมนิทานพาเพลิน
กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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- ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ห้องสมุดเด็กอนุบาล
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนันสนุนให้สถานศึกษา
เป็ น สั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ โดยกาหนดวิสั ยทั ศน์ และพั นธกิจในการพัฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ศึก ษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน มีการดาเนินโครงการและมีกิจกรรมรองรับ สามารถนามาใช้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลและ
พัฒนากลไกเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีกิจกรรม พัฒนาครู
ผู้เรียน และผู้สนใจรวมทั้งให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีแก่ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทางโรงเรียนได้ กาหนดให้ครูทุกคนต้องพัฒ นาความรู้และทักษะการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารอบรมและฝึ ก ทั ก ษะการแสวงหาและสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอน ระบบ
Multimedia ทาให้ครูสามารถสร้างสื่ อและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนได้ดี ใน
เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคลหรือองค์กรภายนอกทางโรงเรียน มีการรวบรวมสื่อ
การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนครู บุคลากรจัดทาขึ้นและจากการแสวงหาใน Internet
จัดทาเป็นทาเนียบสื่อในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาของเด็กแล้วได้จัดทาเป็น
วารสารแจกให้กับผู้ปกครองในการประชุม ผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองและลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน
เพื่อให้ บ ริการและแบ่ งปั น ความรู้ ให้ กับครอบครัว ชุม ชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนมี เครือข่าย
สถานศึกษาที่ได้รับสนับสนุนมีการดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
กรุงเทพมหานคร
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ผลกำรพัฒนำ
จากการส่งเสริม สนับ สนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความคิดที่
ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านการประเมินทักษะในการเรียนรู้ การดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทางวิชาการมีความก้าวหน้า มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม

แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เด็กได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่น่าสนใจ โดยมีผู้ปกครองสนับสนุนโครงการด้วยดี นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้มีศักยภาพที่ดี มีการจัดอบรมครู ในการใช้สื่อ
อุ ป กรณ์ สื่ อ เทคโนโลยี และสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ป ระกอบการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอ นให้ มี
ประสิทธิผลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรจุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กบรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๕

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

น้ำหนัก
(คะแนน)
๓

คะแนนที่ได้
๓
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๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๕

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

๒

๒

๕

๕

แปลระดับผลคุณภำพ

ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ)
-

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
ภาพถ่าย
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเทศจีน เช่น งานวันตรุษจีน มีการแต่งกายชุดวัฒนธรรมจีน
และให้รางวัลการแต่งกายสวยงาม
ประเพณีงานงิ้วศาลเจ้าปุงเถ้ากงหนองจอก
กิจกรรมหนูทาได้
กิจกรรมศิลปะน่ารู้
กิจกรรมนิทานพาเพลิน
กิจกรรมฝึกหัดลายมือ
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมอัจฉริยะรุ่นเยาว์

วิธีกำรพัฒนำ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน ฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้จากการแสดงออก
ส่งเสริมความสามารถ สร้างความเชื่อในมั่นตนเองผ่านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม
นันทนาการแบบจีน ผู้บริหาร ครูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก โรงเรียนเครือข่าย มีส่วนร่วมโครงการ
โดยการเห็นชอบจากกรรมการบริหารการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติกรรมตามกาหนด ผู้บริหารทาการ
นิเทศ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ทุกตัวบ่งชี้ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มี
ความสามารถพูดทักทายและใช้คาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษและจีน ง่าย ๆ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การประเมินผลกิจกรรม โครงการต่าง ๆ โดยผู้บริหาร
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลกำรพัฒนำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

คะแนนที่ได้

๕

น้ำหนัก
(คะแนน)
๓

๑๑.๑ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนับสนุน
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๕

๒

๒

๕

๕

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

แปลระดับผลคุณภำพ

๓

ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมที่ทำ)
-

โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
โครงการทัศนศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
กิจกรรมหนูทาได้
กิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมศิลปะน่ารู้
กิจกรรมนิทานพาเพลิน
กิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์
กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตระหนักในความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ จึง
มีการดาเนินโครงการและกิจกรรมตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๔
ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทยและ
(การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล) พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลดอัตรานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก เพิ่มสัดส่วนเวลาในการอ่านหนังสือและการ
ใช้อินเตอร์เน็ตของผู้เรียน (คนไทยใฝ่รู้) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กาหนดชั่วโมงการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
(คนไทยใฝ่ ดี ) และพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ มี วิ จ ารณญาณ และมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ (คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้) และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถยกระดับ
มาตรฐานจากผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสองที่ทางโรงเรียนได้รับการรับรองและมีผลการประเมินใน
ระดับ ดี ให้ มีมาตรฐานสู งขึ้ น ทางโรงเรียนได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสอง
เกี่ย วกับ การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริม ผู้ เรีย นปฐมวัยให้ มีม ารยาทเกี่ ยวกับ การพูด การฟั ง และมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จัก แก้ปัญญาได้ด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการสังเกต และสารวจโดยการทัศนศึกษานอก
ห้องเรีย น และการจั ดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง การ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครู ป ฐมวั ย มี ก ารวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร จั ด ท าก าหนดการสอนและเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาทาการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีมา
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งได้ทา
ข้อตกลงกั บ มู ล นิ ธิเกีย รติร่ วมมิ ตรเพื่ อการศึกษา ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึกษา โดยจัด ทาศูน ย์
พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและทาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปั ญ ญา ตรงตามพัฒ นาการของเด็กทุ กด้าน มีผลการประเมินคุณ ภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑
ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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โรงเรียนวางแผนพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจัดสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

มำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด
มำตรฐำนที่ ๑๒ เด็กทำสมำธิได้ ไหว้พระก่อนนอน และไหว้สวย
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

คะแนนที่ได้

๕

น้ำหนัก
(คะแนน)
๓

๑๒.๑ จัดให้มีกิจกรรม ฝึกการทาสมาธิได้
ไหว้พระก่อนนอน และทาความเคารพโดย
การไหว้เป็นประจาทุกวัน
๑๒.๒ เด็กทุกคนทาสมาธิได้ ไหว้พระก่อน
นอนได้ และไหว้สวย

๕

๒

๒

๕

๕

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๒

แปลระดับผลคุณภำพ

๓

ดีเยี่ยม

ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)
-

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

๓. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภำพ

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน

20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

5
5
5
5
65

4.17
4.31
4.46
4.38

ดีมำก

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา

20

19.33

ดีเยี่ยม

20

17.80

ดีมำก

20

15.20

ดีมำก

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้ำนที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4. มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
5. มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
6. มำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด
มาตรฐานที่ 12 เด็กทาสมาธิได้ ไหว้พระก่อนนอน และไหว้สวย
คะแนนรวม

5

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

5

ดีเยี่ยม

(5)
100

(5)

ดีเยี่ยม

5
5
5
5
5

๔. ผลกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
พัฒนำกำรด้ำน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

จำนวน
เด็กที่ประเมิน
56
56
56
56

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
80.80
17.86
1.34
77.23
22.77
86.16
13.84
80.71
19.29
-
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ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนำกำรด้ำน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา

จำนวน
เด็กที่ประเมิน
61
61
61
61

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
84.02
13.93
2.05
92.62
7.38
92.21
7.79
93.11
6.89
-

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนำกำรด้ำน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา

จำนวน
เด็กที่ประเมิน
64
64
64
64

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
84.37
11.72
3.91
93.36
6.64
89.84
10.16
88.75
11.25
-

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตระหนักในความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ จึง
มีการดาเนินโครงการและกิจกรรมตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๔
ด้าน และเห็นคุณค่าของภาพลักษณ์ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปัจจุบันเด็กปฐมวัยท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้ทางโรงเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มารยาทไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาติโดยเฉพาะวัฒ นธรรมของไทย ทางโรงเรียนจึงจัดทา
กาหนดการสอนและเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ มาท าการศึ กษา
วิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการดาเนินงานโครงการ
และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อ เนื่อง โดยกาหนดแผนปฏิบัติ
การประจาปีในปี การศึกษา เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ได้ แต่ละกิจกรรมจะปลูกฝังให้เด็กได้ซึมซับและพัฒนา
มารยาทไทยตั้งแต่ในระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกสมาธิ และการไหว้พระ สวดมนต์
จัดให้ เด็กปฐมวัยปฏิบั ติเกี่ยวกับ มารยาทให้ เด็กเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะจัดผนวกไปกับตาราง
ประจาวันก็ได้ เช่น การไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน การไหว้ครูทุกท่าน และการจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ก่อ นเข้ าห้ อ งเรี ย น หรื อ ก่ อนกลั บ บ้ านตอนเย็น ตามความเหมาะสมและจ าเป็ น ส าหรับ เด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีการประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสืบ สาน
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดี ทั้งยังทาให้เด็กมีวิถีการดาเนินชีวิตเป็นพลโลกที่ดี และที่สาคัญยังเชื่อมโยงกับ
การแก้ปัญหาของการอบรมเลี้ยงดูและสร้างรากฐานของชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม ระดับปฐมวัยให้มีความเข้มแข็ง
เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามที่พึง
ประสงค์ เด็กซึมซับและพัฒนามารยาทไทยตั้งแต่ในระดับปฐมวัย กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดทาให้เด็กได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและทาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตรงตามพัฒนาการที่พึงประสงค์ ของเด็กทุกด้าน มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนวางแผนพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจัดสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิผลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมศึกษำปีที่ ๑-๖)
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ : ดี
๑. กระบวนกำรพัฒนำ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็น
เรื่องสาคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ระดับ ป.๒ ขึ้นไป
เน้นผู้เรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่
ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ
ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย
ของผู้บริหารเรื่อง “เรียนดี มีวินัย” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “ภาษาละวัน” ให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน ส่งเสริม
การออกกาลังกายและเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัย, การทากระทงใบตอง, การผลิตของใช้,
การทาบะจ่าง เป็นต้น
๒. ผลกำรดำเนินงำน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี
สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้
ประเด็น
ความสามารถ
ในการอ่าน
(ป.๑ – ป.๖)
(ระดับดีเยี่ยม)

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ประเด็น

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
คิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์
(ระดับดีเยี่ยม)

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คิดคำนวณ และคิดวิเครำะห์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ประเด็น
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม, ป.6, 97.22

ดี, ป.6, 2.78
พอใช้ , ป.6, -

ดีเยี่ยม, ป.5, 94.92

ดี, ป.5, 5.08
พอใช้ , ป.5, พอใช้ , ป.4, -

ดี, ป.4, 37.93

พอใช้ , ป.1, -

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ดีเยี่ยม

ดี
ดีเยี่ยม, ป.3, 89.66
พอใช้

ดี, ป.3, 10.34
พอใช้ , ป.3, พอใช้ , ป.2, -

ดีเยี่ยม, ป.4, 62.07

ดีเยี่ยม, ป.2, 57.14
ดี, ป.2, 42.86
ดี, ป.1, 38.60

ดีเยี่ยม, ป.1, 61.40

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 57

ประเด็น

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติ NT
เฉลี่ยตำมเกณฑ์

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 58

ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๔๗

ประเด็น

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 59

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๓๐
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๙๗

ประเด็น

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศำสนำฯเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 60

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศำสนำฯเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๑๖
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
รำยวิชำประวัติศำสตร์เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

รำยวิชำประวัติศำสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๖๑

ประเด็น
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 61

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๗๒
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 62

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๖
ประเด็น

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี เฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๖๖

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(อังกฤษ) เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 63

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๙๓
ระเด็น
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 64

ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖

ประเด็น

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑- ๖ จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม, ป.1,
100.00

ดีเยี่ยม, ป.2,
94.12

ดีเยี่ยม, ป.3,
98.19

ดีเยี่ยม, ป.4,
100.00

ดีเยี่ยม, ป.5, ดีเยี่ยม, ป.6,
100.00
100.00

พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม

ดี, ป.1, -

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ดี, ป.๒, ๕.๘๘

ดี, ป.๓, ๑.๘๑

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ดี, ป.4, -

ดี, ป.5, -

ดี, ป.6, -

หน้า 65

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภำวะทำงจิต ภูมิคุ้มกัน และควำมเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ประเด็น

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 66

นักเรียนมีความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย ชั้นประถมศึกษำปี่ ๑ – ๖

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม
สามารถทั้ง ๓ ด้านสูงกว่าระดับประเทศ และ มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา
มารยาทของสังคม ได้แก่ การรับประทานอาหารเป็นระเบียบ ไปลามาไหว้
๔. จุดควรพัฒนำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 67

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๖ ยังต้องเร่งพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม และ
วิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 68

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 69

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ระดับคุณภาพ : ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา นา
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 70

ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานมีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ยังเก็บรวบไม่
ครบถ้วนแต่ข้อมูลทันสมัยนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้มี
การดาเนินการนิเทศกากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น ๔
ด้าน รายละเอียดในการพัฒนาดังนี้
1. ด้ำนวิชำกำร โรงเรียนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย(ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑-๓) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา นาไปใช้และปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีการวางแผนงานวิชาการ การ
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลงานการดาเนินการทุกกิจกรรมและโครงการ มีการพัฒนาส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ
2. ด้ำนงบประมำณ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีการบริหาร
จัดการในรูปคณะกรรมการ การจัดระบบบริหารงบประมาณมีการบริหารที่มีระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณมีการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนรณรงค์ให้บุคลากร มีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนและตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๓.ด้ำนบุคคล จัดให้มีการวางแผนการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ ในด้านการวางแผนอัตรากาลัง
การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากร
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป จัดระบบงานธุรการ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ สามารถ
นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและบริหารการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน บุคคลากร นักเรียน งาน
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อาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานงานกับทั้งหน่วยงานนัฐและเอกชน ผู้เกี่ยวข้องภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
๒. ผลกำรดำเนินงำน
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ในงานระดับ ต่าง ๆได้ มีการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓. สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการปรับและ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นาผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๔. สถานศึกษามีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๖. มีการประชุมวางแผน ปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนหลายระดับ
เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และประชุมครูประจาเดือน เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกัน รับทราบ ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน

๗. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๘. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ผู้บริหารยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภำพ : ดี
๑. กระบวนกำรและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
โครงกำร
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำน
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๑. โครงการส่งเสริม การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลงาน
โครงงานการอ่าน การเขียนและ
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๖.๔๙ ผ่าน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๖.๒๕ มี
ผลงานโครงงานการอ่าน การเขียน
และ กระบวนการคิดอย่าง
หลากหลาย
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๕๙ ได้รับ
การ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ
๙๘.๔๐ มีความพึงพอใจในผลงาน
ของโครงการ

๒. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษา อังกฤษ

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี
ขึ้น
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
ตัวชี้วัด

๑.นักเรียนร้อยละ๙๘.๙๓ มีการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๒.๖๐ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๒
มีความพึงพอใจในผลของโครงการ

๓. โครงการการพัฒนาห้องสมุด ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่ง
มีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย
ยิ่งขึ้น
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรัก
การอ่านการค้นคว้าการศึกษา
ค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียน
ใฝ่รู้

๑. นักเรียนร้อยละ๘๕.๕๕ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย
ยิ่งขึ้น
๒. นักเรียนร้อยละ๙๒.๖๔มีนิสัยรัก
การอ่านการค้นคว้าการศึกษา
ค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้

โครงกำร
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๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี ความ
สามารถใช้ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ได้
๔. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจใน
การรับบริการ
๑. ระบบการวัดและประเมิน
การศึกษาร้อยละ ๙๐ เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
สถานศึกษา
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๑.ครูร้อยละ ๘๐ เข้าใจ
หลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

๓. นักเรียนร้อยละ๘๗.๖๗มี ความ
สามารถใช้ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ได้
๔. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
ร้อยละ๘๗.๖๒มีความพึงพอใจใน
การรับบริการ
๑. ระบบการวัดและประเมิน
การศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
สถานศึกษา
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ
๙๐.๘๔ มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงกำร

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

๖. โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ

๑. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
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. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนี้
๑.๑ ภาษาไทย ร้อยละ๗๖.๔๗
๑.๒ คณิตศาสตร์ ร้อยละ๘๙.๓๐
๑.๓ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ๘๗.๙๗
๑.๔ สังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
ร้อยละ ๘๓.๑๖
๑.๕ สุขศึกษา/พลศึกษา
ร้อยละ ๙๕.๗๒

๔.โครงการพัฒนาระบบการ
วัดผลและประเมินผล

๕. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
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โครงกำร
๗. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

๑.๖ ศิลปะ ร้อยละ ๗๐
๑.๗ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ร้อยละ ๗๐
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
๖๐
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
สอนซ่อมเสริมตามสภาพปัญหา
และความต้องการจาเป็น และมี
ผลการพัฒนาดีขึ้น
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิดเลขเป็น คิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถใช้
ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ

๑.๖ ศิลปะ ร้อยละ ๙๖.๒๖
๑.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ ๖๒.๘๓
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
๙๘.๙๓
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ ได้รับการ
สอนซ่อมเสริมตามสภาพปัญหา
และมีผลการพัฒนาดีขึ้น
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๒๐ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น คิด
เป็นทาเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๖๐ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ

ตัวชี้วัด
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๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
มารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย
และมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูก
ศิษย์ที่ดี

๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๘ มี
มารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย
และมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕๘ มีการ
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูกศิษย์
ที่ดี
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๘. โครงการนิเทศภายใน

โครงกำร
๙.โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เลื่อมใส
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม
๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
เชิงปริมำณ
๑. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การพัฒนาทักษะใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
ตัวชี้วัด

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๘๖
เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๙๒.๒๔ เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม
๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ
๙๔.๙๑ มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
เชิงปริมำณ
๑. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๖.๔๕ ได้รับ
การพัฒนาทักษะใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๕ มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ

เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐ เรียนดี
และ/หรือขาดแคลนได้รับ
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักดูแล
ตนให้มีความปลอดภัย ปลอด
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ

เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๙.๕๒ เรียนดี
และ/หรือขาดแคลนได้รับ
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักดูแล
ตนให้มีความปลอดภัย ปลอด
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ
๙๕.๑๕มีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ
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เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของเด็กโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง
และชุมชน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
เชิงคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ใน
ระดับดี
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลทาง
การเรียนรู้ ในระดับดี

เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของเด็กโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
เชิงคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ใน
ระดับดี
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลทาง
การเรียนรู้ ในระดับดี

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต เชิงปริมำณ
ปัญหา
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
สามารถใช้ทักษะชีวิตใน การแก้
ปัญหาการเผชิญสถานการณ์และ
ลดการขัดแย้ง
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๔.๐๖ มี
ความ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
สามารถใช้ทักษะชีวิตใน การแก้
ปัญหาการเผชิญสถานการณ์และ
ลดการขัดแย้ง
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๙.๑๕ มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๔.๗๔ มี
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ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ เพื่อให้นักเรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการ
แก้ปัญหา และการดาเนินใน
ชีวิตประจาวันได้

ทักษะ
ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๑๐๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ เพื่อให้นักเรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการ
แก้ปัญหา และการดาเนินใน
ชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เชิงปริมำณ
เฉลิมพระเกียรติฯ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
สามารถในการค้นคว้าหาความรู้
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อจาก
Network ต่าง ๆ
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน
การเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ
เชิงคุณภำพ
๑. ผู้ปกครองครูและนักเรียน
รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

เชิงปริมำณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๔๐ มี
ความสามารถในการค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อจาก Network ต่าง ๆ
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๕๙ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน
การเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๑๐๐
มีความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ
เชิงคุณภำพ
๑. ผู้ปกครองครูและนักเรียน
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รวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้อง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรู้และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๒. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัย
ประหยัดรู้จักเก็บออม
ตัวชี้วัด

รวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้อง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรู้และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๒. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕.๘๓ รู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๙๓ มีนิสัย
ประหยัดรู้จักเก็บออม
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๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็น
คุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการ
ประหยัดตามหลักของความ
พอเพียง
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการ
ทางานอย่างมีระบบตามขั้นตอน

โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๙๓ เห็น
คุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการ
ประหยัดตามหลักของความ
พอเพียง
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕.๕๖ รู้จัก
การทางานอย่างมีระบบตาม
ขั้นตอน
เชิงคุณภำพ
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่าง
และผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า
คุ้มค่า ในระดับคุณภาพ ดี
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
เชิงปริมำณ
เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วน
๑. นักเรียนร้อยละ๙๐มีส่วนร่วมใน
ร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและ กิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในและ
นอกโรงเรียนได้
นอกโรงเรียนได้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สนับสนุน ๒. นักเรียนร้อยละ๘๐สนับสนุน
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โครงกำร

นโยบายและแผนการส่งเสริม
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
๔.นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการประกวดแข่งขันกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแผนการส่งเสริม
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
๓. นักเรียนร้อยละ๙๖ มีความพึง
พอใจในการเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
๔. นักเรียนร้อยละ๙๕ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

เชิงคุณภำพ
๑. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณศิลป์ และนันทนาการ
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. ๓. นักเรียนสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย- เชิงปริมำณ
๑. ครูบุคลากร และผู้เรียนร้อย
จีน
ละ
๑๐๐ มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการ
สืบสานด้านวัฒนธรรม
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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เชิงคุณภำพ
๑. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการ
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เชิงปริมำณ
๑. ครูบุคลากร และผู้เรียนร้อยละ
๙๒มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการ สืบ
สานด้านวัฒนธรรม
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ๙๖
มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
๓. ผู้เรียนร้อยละ๙๕มีศักยภาพ
ด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วม
ประกวดการแข่งขัน และ
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ด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วม
ประกวดการแข่งขัน และ
ได้รับรางวัลการประกวด
กิจกรรมภาษาจีน
เชิงคุณภำพ
ครูบุคลากรและผู้เรียนสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ใน
ระดับดี

ได้รับรางวัลการประกวด
กิจกรรมภาษาจีน
เชิงคุณภำพ
ครูบุคลากรและผู้เรียนสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ใน
ระดับดี

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
ผลการประเมิน ระดับ ๓ ดี
๑. กระบวนการพัฒนา โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
๘) โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา
นาเสนอผลการดาเนินงานรายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจาปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี ความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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พื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทาเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมิน ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมิน การดาเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม การประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการดาเนินงาน ปรับปรุงการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของโรงเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง ความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
4. จุดควรพัฒนำ
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียน มี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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สรุปผลกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2560
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่ประสิทธิผล
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ค่ำเป้ำหมำยระดับคุณภำพ
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนา ไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๐- พ.ศ.๒๕๖๓) ของสถานศึกษาการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียน
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่
ในระดับดี และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความ
ต้องการช่วยเหลือ
จุดเด่น
๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่น สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับดี

รายงานประจาปี ๒๕๖๐

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หน้า 85

เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเป้าหมาย ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ บริหารงาน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและคาแนะนาจาก คณะกรรมการ
วิจัย
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
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ส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
จุดควรพัฒนำ
๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถนาเสนอ อภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดี
ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม ของ
ไทย
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อ พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา
๓. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ พร้อมใช้
งานเสมอ
๒) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชาให้มากขึ้น
๓) ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้
๔) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
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๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยให้ครูได้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รัยมอบหมาย
ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างขวัญกาลังใจในด้านสวัสดิการกับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน
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ภำคผนวก
 ภำพประกอบมำตรฐำนระดับปฐมวัย
 ภำพประกอบมำตรฐำนระดับประถมศึกษำ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
 ประกำศโรงเรียน เรื่องกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ประกำศโรงเรียน เรื่องกำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 คำรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR) ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
บันทึกกำรพิจำรณำควำมเห็นชอบ
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ประกำศโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
...........................................
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่า
เป้าหมายปีการศึกษา 2560 ไว้ดังต่อไปนี้
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่ประสิทธิผล
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ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ ...........................................
(นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหนอจอกกงลิบฮัวเคียว

คำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(SAR)
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย สังกัดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามคาสั่งโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
ที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ประเมินอภิมานเอกสารรายงาน ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจาปีของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ
รายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
๑. การใช้คาและภาษาเขียน
๒. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบที่สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด
๓. ความถูกต้องของวิธีการคานวณคะแนน
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๔. ความถูกต้องของรายงานในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้อง
ตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาใน
อนาคต
ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อ.....................................................
(นางเจรียงพร สิทธิพันธ์)
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...............................................
(นายพิสิษฐ์ จงจิตร์)
กรรมการบริหารการศึกษา

ลงชื่อ...............................................
(นายชาคริส พรมมหาชัย)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

ลงชื่อ.....................................................
(นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

คำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(SAR)
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย สังกัดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามคาสั่งโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
ที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ประเมินอภิมานเอกสารรายงาน ประเมินคุณภาพ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจาปีของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ
รายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
๑. การใช้คาและภาษาเขียน
๒. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบที่สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด
๓. ความถูกต้องของวิธีการคานวณคะแนน
๔. ความถูกต้องของรายงานในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้อง
ตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาใน
อนาคต
ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อ.....................................................
(นางเจรียงพร สิทธิพันธ์)
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...............................................
(นายพิสิษฐ์ จงจิตร์)
กรรมการบริหารการศึกษา

ลงชื่อ...............................................
(นายชาคริส พรมมหาชัย)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

ลงชื่อ.....................................................
(นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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ปีกำรศึกษำ 2560
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ครั้งที่ 2 /2561
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ให้โรงเรียนนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ..............................................
(นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะที่ปรึกษำ
รายงานประจาปี ๒๕๖๐
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นางเจรียงพร
นางวิไลวรรณ

สิทธิพันธุ์
จันทร์น้อย

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

นางสุภาพร
นางเยาวมาลย์
นางสาวอภิสรา
นางสาวพรพิมล
นางสาวสุกานดา
นางสาวลีลาวดี
นางสาวณัฐวดี

คณะผู้จัดทำ
ทุริยานนท์
พุยาภรณ์
สีนุสิทธิ์
วันทาวัฒน์
นาคสุขปรั่ง
ครองพันธ์
หงส์ศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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