บทนา

1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1.
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
สถานทีต
่ งั้
เลขที่ 157 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 9 แขวง
หนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
โทรศัพท์
0-2543-1848
โทรสาร
0-2543-2844
E-mail
Website
1.2.

info@njchineseschool.net
www.hjchineseschool.net

ประวัตโิ รงเรียน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดย
นายเป็นเชิง แซ่เตีย นายเกีย
้ มง้วน แซ่ผู่ กับ นางกวงเชียง แซ่ลิ้ม
และชาวหนองจอกส่วนหนึง่ ที่เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้ร่วมกัน
บริจาคทรัพย์ วัสดุ และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2
ชั้น มีชื่อรียกกันว่า “โรงเรียนจีน” ซึง่ หมายถึงโรงเรียนของชาวจีน
โพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดทาการเรียน
การสอนตามแผนการศึกษาของไทย และสอนภาษาจีนเพิ่มเติมแก่
ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นการเปิด
โอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องถิน
่ ที่ชนบทห่างไกลและ
ยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัด
การศึกษาของชาติ และการเรียนรูภ
้ าษาจีนอันเป็นการดารงไว้ซงึ่
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่บรรพบุรษ
ุ สืบทอดมาจาก
แผ่นดินเกิดทีไ
่ ด้จากมา
ปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน 10 ปี อัน
เนื่องมาจากประเทศจีนได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองคลี่คลายความตึงเครียด จึงได้รับ
อนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนได้อก
ี ครัง้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม
2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิด
โรงเรียนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี
ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดย
คณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อเต็มว่า มูลนิธิโรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และในปี 2535 ได้ทาการต่อ
เติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสาหรับเด็กอนุบาล ในปี 2545 ได้รื้อ
บ้านพักครูที่อยูด
่ ้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีทางเชือ
่ มต่อกับอาคารเรียน
หลังแรกทุกชั้น ทาให้มห
ี ้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการใน
การเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลัง
ตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลองหลายสาย ได้แก่ คลองสิบ
สอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองลาปลาทิว ลักษณะชุมชน
เป็นแออัด เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทานา ทาสวน
ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรียนมีนก
ั เรียนที่นบ
ั ถือศาสนา
พุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม
1.3 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

น.ก.ฮ. คือ อักษรย่อชื่อโรงเรียน

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ช่อชัยพฤกษ์ใต้ตว
ั อักษร แสดงถึงความมีมานะอดทน นาไปสู่
ความเจริญงอกงาม
รวงข้าว แสดงถึง เมล็ดพันธุ์เป็นประโยชน์ และจะเจริญงอก
งามต่อไปในอนาคตอันคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียว

1.4 คาขวัญของโรงเรียน
สุขา สงฆสฺส สามคฺคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงสามัคคีของ
คนในหมู่คณะนามาซึ่งความสุข
1.5 สีประจาโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุง่ เรืองแห่งคุณธรรม และ
สามัคคีธรรมสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
การเกษตรกรรมของตนในท้องถิ่น

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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1.6 ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์

หมายถึง ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจริญงอก
งาม

1.7 อักษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็นอักษรย่อชื่อของโรงเรียนหนองจอกกง
ลิบฮัวเคียว
1.8 ปรัชญาโรงเรียน

การเรี ยนดี มีมารยาท รั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.9 อัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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1.10 เอกลักษณ์ คือ สื่อสาร 3 ภาษา
2. ผู้บริหาร
2.1 ผู้รบ
ั ใบอนุญาต
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2 ผู้อานวยการ
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย วุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3 ผู้จด
ั การ
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ครูและบุคลากร (จาแนกตามประเภทและระดับการศึกษา)

ประเภทบุคลากร

เพศ
ชาย
หญิง

รวม

ครูระดับก่อน
ประถมศึกษา

-

6

6

ครูพี่เลี้ยง

-

4

4

ครูระดับประถมศึกษา

-

18

18

ครูสอนภาษาต่างประเทศ
(ชาวต่างประเทศ)

2

-

2

เจ้าหน้าทีธ
่ ุรการและ
การเงิน

-

2

2

นักการภารโรง

3

-

3

คนทาอาหาร

-

3

3

5

33

38

รวม

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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3.1 วุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุดของบุคลากร

3% 17%
12%
68%

ม.6 / ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

3.2 สาขาวิชาทีจ
่ บและภาระงานสอน
สาขาวิชา

1. บริหารการศึกษา
2. หลักสูตรและการ
สอน
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาต่างประเทศ
6. สังคมศึกษา

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

จานวน (คน)

2
1

ภาระงานสอนเฉลีย
่ ของครู
1 คนในแต่ละสาขาวิชา
(ชม./สัปดาห์)
21

4
2
4
6
1

21
21
21
21
21
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7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
8. ดนตรี นาฏศิลป์
9. ปฐมวัย
รวม

3

21

2
6
28

21
25

4. ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน

จานวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

อนุบาลศึกษาปี
ที่ 1

2

22

28

50

อนุบาลศึกษาปี
ที่ 2

27

2

29

56

20

31

51

2

รวม

อนุบาลศึกษาปี
ที่ 3
รวม

6

71

96

156

ประถมศึกษาปี
ที่ 1

2

34

36

70

2

ประถมศึกษาปี
ที่ 2

28

2

26

54

16
30

30

46

ประถมศึกษาปี
ที่ 3

2
2

26

26

56

2

43

25

51

35

78

ประถมศึกษาปี
ที่ 4
ประถมศึกษาปี
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ที่ 5
ประถมศึกษาปี
ที่ 6

รวม

12

177

178

248

รวมทัง้ หมด

18

248

264

512

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของนักเรียนตามกลุม
่ สาระการเรียนรู้
ตามเป้าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนด ปีการศึกษา 2561

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้ พืน
้ ฐาน (O-NET)

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้ พืน
้ ฐาน (O-NET)

ประจาปีการศึกษา 2561
4.3 ผลการทดสอบความสามารถพืน
้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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4.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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5. แหล่งเรียนรู้
5.1 ในสถานศึกษา
 ศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
- ห้องคอมพิวเตอร์

2

ห้อง

- ห้องสมุด

1

ห้อง

- ห้องธนาคารโรงเรียน

1

ห้อง

- ห้องดนตรี

1

ห้อง

- ห้องปฏิบต
ั ิการภาษาจีน

1

ห้อง

- ห้องปฏิบต
ั ิการวิทยาศาสตร์ 1

ห้อง

- ห้องสุขศึกษา พลศึกษา

1

ห้อง

 ป้ายนิเทศ/บอร์ด

20

บอร์ด

 มุมหนังสือ

18

ห้อง

 ห้องโสตทัศนศึกษา

2

ห้อง

 ห้องนาฏศิลป์

1

ห้อง

 ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย

1

ห้อง

5.2 แหล่งเรียนรูใ
้ นท้องถิน
่
 ตลาดร้อยปี หนองจอก
 ศาลเจ้าปุงเถ้ากง

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ศูนย์เยาวชนหนองจอก
สวนสาธารณะหนองจอก
สนามกีฬาบางกอกอารีนา
ศูนย์การเรียนรูต
้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ลาไทร)
ศูนย์ฝก
ึ อาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
 อวพช.








 บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรือ
่ งข้าว, ไก่ชน
, ขนมท้องถิ่น)
 วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา)
 วิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
6.ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ( รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวนเงิน/บาท

รายจ่าย

จานวนเงิน/
บาท

เงิน
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน
รายหัว)
เงินนอก
งบประมาณ

6,170,117.20

งบดาเนินการ/
เงินเดือนค่าจ้าง

6,091,202

8,668,168

2,201,908.20

เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
รวมรายรับ

-

งบพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
-

14,838,841.20

รวมรายจ่าย

8,293,110.20

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

-
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7. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมืองกึง่
ชนบท มีประชากรประมาณ 172,990 (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561)
สถานที่สาคัญในเขตหนองจอก ได้แก่วัดหนองจอก สานักงานเขต
หนองจอก โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ สวนสาธารณะหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึก
ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ทา
การไปรษณีย์โทรเลข สถานีตารวจนครบาลหนองจอก สนามกีฬา
ฟุตซอล บางกอก อารีน่า ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึ่งเป็นทีต
่ ั้งที่ทาการของทั้งสานัก
จุฬาราชมนตรี สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 37 โรง และโรงเรียนเอกชน 5 โรงเรียน มี
คลองแสนแสบเป็นคลองหลัก มีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลาง
ห้างสะดวกซื้อขนาดกลาง 3 แห่ง และร้านสะดวกซื้อจานวนมาก
เขตหนองจอกเป็นที่ตงั้ ชุมชนชาวไทยมุสลิมจานวนประมาณ ร้อยละ
75 ศาสนาพุทธร้อยละ 20 คริสต์ ร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดใน
เขต แต่ก็มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายอื่นๆ อาทิ ชุมชนชาวไทยรามัญ
ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ดว
้ ย โดยมีศาสน
สถานทั้งมัสยิด วัด ศาลเจ้าจีน และโบสถ์คริสต์ มีสถานที่ท่องเทีย
่ ว
อาทิ ตลาดเก่าร้อยปี วัดสีชมพู แหล่งเที่ยวชมค้างคาวแม่ไก่ ฯลฯ
ประชาชนชาวหนองจอกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ
80 ได้แก่ ทานา ทาสวน ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับราชการ ร้อยละ 10
รับจ้างค้าขาย ร้อยละ 6 อืน
่ ๆ ร้อยละ 4
8. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุม
่ ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน : ระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน : ระดับปฐมวัย
น้าหนัก คะแนน ระดับ

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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คะแนน

ทีไ
่ ด้

คุณภาพ

5.0

5.0

ดีมาก

5.0

4.50

ดีมาก

5.0

4.50

ดีมาก

10.0

8.00

ดี

10.0

8.00

ดี

35.0

29.00

ดี

15.0

12.50

ดี

5.0

4.68

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุม
่ ตัวบ่งชีม
้ าตรการส่งเสริม

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงาน
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

2.50

2.00

ดี

กลุม
่ ตัวบ่งชีพ
้ น
ื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการร่างกาย
สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาใน
ขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท
้ ี่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพภายใน
กลุม
่ ตัวบ่งชีอ
้ ต
ั ลักษณ์

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศสอดคล้องกับแนว ทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

2.50

2.00

ดี

100

84.68

ดี

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีตว
ั บ่งชีท
้ ไ
ี่ ด้ระดับดีขน
ึ้ ไปอย่างน้อย 10 บ่งชี้ จาก 12ตัวบ่งชี้
 ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มต
ี ว
ั บ่งชีใ
้ ดทีม
่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน : ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรอง
มาตรฐานการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพือ
่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นตัง้ ใจทางานและ
สนใจใฝ่เรียนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวให้มากขึน
้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้คาชมเชย
มอบหมายงานที่ชอบ จัดช่วงเวลา ให้เหมาะสม แบ่งเขตพืน
้ ที่ให้
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมสารวจศึกษา
สภาพแวดล้อมให้บ่อยขึ้น เป็นต้น
2) เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ
การรู้จัดกอดทน รอคอยและ
การประหยัดให้มากขึ้นโดยการให้กาลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
มากขึ้น และมีรางวัลให้กับเด็กที่ปฏิบต
ั ิ ได้ดี
3) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาโดยรอบ
ด้านอย่างทัว
่ ถึง โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมให้มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ
4) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมศึกษาขั้น
ต่อไปอย่างทั่วถึงโดยใช้การ
ประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล แล้วนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มี
เป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาทีพ
่ บ
2. ด้านการจัดการบริหารการศึกษา
1) สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2) สถานศึกษาควรจัดบริหารจัดการให้มีจานวนครุเพียงพอ
โดยมีสัดส่วนครู 1 คน ต่อเด็ก
10-15 คน
3)สถานศึกษาควรจัดให้มีมม
ุ การเรียนรู้สาหรับผู้ปกครอง ติดตัง้
ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สงู จากพื้นมากกว่า 1.50 เมตร และมีฝาปิดป้องกัน
เด็กเล่น รวมทัง้ จัดพื้นที่ห้องสาหรับกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2.00 ตรางเมตร ต่อเด็ก 1 คน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) ครูควรพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติ และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัด

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ให้เด็กมีกิจกรรมสารวจ เรียนรู้ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้มาก
ขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักการตั้งคาถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆรอบตัว
2) ครูควรพัฒนาเรื่องการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
โดยมีตารางกิจกรรมประจาวันที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและธรรมชาติของเด็ก รวมทั้งวิธีการจัดเวลาให้เด็กได้
เตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ที่เหมาะสม เช่นการใช้เพลง พูดคา
คล้องจองหรืออื่น ๆ ให้เป็นที่ทราบกันว่าใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยน
กิจกรรม เป็นต้น
4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
คุณภาพอยู่แล้ว สถานศึกษาควรดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุม
่ ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน
(ประถมศึกษา)
กลุม
่ ตัวบ่งชีพ
้ น
ื้ ฐาน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ทีไ
่ ด้ คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด
่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.44

ดีมาก

10.00

9.62

ดีมาก

10.00

9.19

ดีมาก

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุม
่ ตัวบ่งชีอ
้ ต
ั ลักษณ์

10.00
20.00

8.88
12.12

ดี
ดี

10.00

9.00

ดีมาก

5.0

4.30

ดี

5.0

4.70

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุม
่ ตัวบ่งชีม
้ าตรการส่งเสริม

5.0

5.0

ดีมาก

5.0

4.0

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงาน
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม

5.0

4.0

ดี

5.0

4.0

ดี

100

84.25

ดี

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีตว
ั บ่งชีท
้ ไ
ี่ ด้ระดับดีขน
ึ้ ไปอย่างน้อย 10 บ่งชี้ จาก 12ตัวบ่งชี้
 ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มต
ี ว
ั บ่งชีใ
้ ดทีม
่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน
้ ฐานของสถานศึกษา
ในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรอง
มาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพือ
่ การกพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการฝึกทักษะด้านการทดลองทาโครงงาน
เชิงประดิษฐ์คิดค้นคว้าทดลอง การอภิปราย การจัดทารายงาน เน้น
การใช้ความรู้เดิม ประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศล
ิ ปะควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพด้านงานศิลปะ ดนตรี ควรมี
การจัดกิจกรรมชมรมศิลปะ เป็นต้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควรฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ให้มากขึน
้ นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกการทาข้อสอบเชิงเหตุผลให้
มากขึ้นด้วย
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
2 ครั้ง
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2) สถานศึกษาควรมรการสร้างแรงจูงใจ บารุงขวัญ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าและสวัสดิการให้บุคคลากร
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรพัฒนาครูบางส่วนในด้านเทคนิคการออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และการผลิตสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีที่ทน
ั สมัย เพื่อนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
คุณภาพอยู่แล้ว สถานศึกษาควรดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของ
โรงเรียนและนาผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านภายใน 2 ปี
การศึกษา
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี (Good Practice) ของ
สถานศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ สังคม
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8. แผนภูมิโครงสร้างองค์กรการบริหาร
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ส่วนที่ 2
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รวม 167 คน ครูผู้สอน 6 คน
ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน จัดทารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ
่ นระดับ ดีเลิศ
มีผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ด้านร่างกาย

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95
88.8292.62

อนุ บาล1

0

0

0

ปรับปรุง
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เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
เด็กระดับปฐมวัย 167 คน มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จานวน 153
คน มีน้าหนักส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์จานวน 14 คน,กิจกรรม หนู
น้อยเอ็กเซอร์ไซส์, กิจกรรมหนูทาได้,กิจกรรมกีฬาสี, เป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มส
ี ่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ
92.09 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสข
ุ นิสัยทีด
่ ี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
1.2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
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100

91.44

96.87

92.86

80
60

ปฏิบตั ิได้

40

ปฏิบตั ิได้ บางครัง้
8.56
0

20

7.2

3.13

0

ควรเสริม
0

0
อ.1

อ.2

อ.3

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย คน กิจกรรมศิลปะน่ารู้ ,
กิจกรรมนิทานพาเพลิน, กิจกรรม หนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์, กิจกรรม
ทัศนะศึกษา กิจกรรมหนูทาได้, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมบัณฑิต เป็ น
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ร้อยละ 93.72 มีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ
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1.3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

100

98.64

93.56

91.76

90
80
70
60
50
40
30
20

8.24
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0

6.53
0

1.36

0

0
อ.1
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เด็กระดับปฐมวัย 167 คน มีพัฒนาการด้านสังคมอยูใ
่ นระดับดี
ตามเกณฑ์ จานวน 158 คน มีพัฒนาการด้านสังคมต่ากว่าเกณฑ์
จานวน 9 คน คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนหนองจอกกงลิบ
ฮัวเคียวทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน มีวินัยใน
ตนเองรู้จก
ั การประหยัดพอเพียง มีสว
่ นร่วมในการดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยกิจกรรม
หนูทาได้, กิจกรรมฝึกหัดลายมือ,กิจกรรมเกมการศึกษา ,กิจกรรม
ศิลปะน่ารู้ ,กิจกรรมนิทานพาเพลิน, กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
, กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์,กิจกรรมหนูนอ
้ ยเอ็กเซอร์ไซส์ ,
กิจกรรมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม , กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน,กิจกรรม
บัณฑิตและกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งผลให้นก
ั เรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ร้อยละ 93.72 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับ ดีเลิศ
1.4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
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คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียวทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผอ
ู้ ื่น
เข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
คาตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องทีต
่ นเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปญ
ั หาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สโู่ ลกกว้าง กิจกรรมหนูน้อยเก
เซอร์ไซส์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบัณฑิตน้อย ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ร้อยละ 93.72 มีพัฒนาการ
ด้านสติปญ
ั ญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีเลิศ

1.5 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา
การสร้ างโอกาสให้ เด็กได้ประสบการณ์ต รง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้จัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ที่ ส่ ง เสริ มให้ เ ด็ กได้ ประสบการณ์โ ดยตรง จากการเรีย น
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอ
คอย เพื่ อส่ง ผลให้ เ ด็ กเกิดการเรียนรู้ไ ด้อย่างมีความสุข
จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้มีการ
จัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

รายงานประจาปี 2561

28

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลือ
่ นไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชัง่ ใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัตก
ิ ิจวัตรประจาวัน
ได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อน
ื่ ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปญ
ั ญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร
และมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผูเ้ รียนระดับปฐมวัย
กิจกรรมเปิ ดบ้ านอนุบาล ส่งผลให้ โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ มีการจัดประสบการณ์ที่สง่ เสริม
ให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยีย
่ ม
2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสาร
เชิงประจักษ์ ทีส
่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียวได้มก
ี ารกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบทีส
่ าคัญเพือ
่ ที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่
มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู
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และบุคลากรให้มศ
ี ักยภาพ สาหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
โดยให้มก
ี ารประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยด
ื หยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียว มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560
ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบ
ฮัวเคียวได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลีย
้ งที่ผ่านการ
อบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ
่ ง
จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชีย
่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย
ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
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ผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรม
การประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุม
ประสบการณ์และสือ
่ การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือ
สื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน
การเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ จาก
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียวมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ และอานวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มห
ี ้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษา
หาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอป
ุ กรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่อง
นอน เครือ
่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จาเป็นต่อพัฒนาการ
ของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มเี ครื่องเล่นสนาม
เครื่องเล่นน้า เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สาหรับ
แปรงฟัน ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมกับเด็ก
มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
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มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนือ
่ ง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส
่ นับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
- แผนปฏิบัติการ
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
(กิจกรรมการจัดหา/จัดทาเครื่องเล่นสนาม)
- กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรูส
้ ู่โลกกว้าง
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
3. จุดเด่น จุดทีค
่ วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ
่ ยกระดับให้
สูงขึน
้
จุดเด่น
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
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- การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
- ครูได้รบ
ั การพัฒนาด้านวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ครูมค
ี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง
- กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/
กิจกรรม)
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย
2) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสาร
เชิงประจักษ์ ทีส
่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสาคัญของการพัฒนาการใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรูท
้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ภายใต้คาว่า เก่ง ดี มีสุข
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น
เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
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ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรูท
้ ี่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์
ความรู้สก
ึ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยัง้ ชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผูใ
้ หญ่ด้านสติปัญญา มี
ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบต
ั ิจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอ
คอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อ
เผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึง่ เป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่รว
่ มกันในชัน
้ เรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กนักเรียน
ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครือ
่ งมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ และการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้
นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ประสบการณ์การเรียนรู้ในชัน
้ เรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนือ
่ ง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส
่ นับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
- มุมประสบการณ์
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมม
ุ ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้
- การจัดกิจวัตรประจาวัน
3. จุดเด่น จุดทีค
่ วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ
่ ยกระดับให้สูงขึน
้
จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย
จุดทีค
่ วรพัฒนา
จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทีห
่ ลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่น
สนามและระบบสาธารณูปโภค
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
แผนพัฒนาคุณภาพเพือ
่ ยกระดับให้สูงขึน
้
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย
4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ
่ ึง
ประสงค์
6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยปี
การศึกษา 2561
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยทีด
่ ี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา สือ
่ สารได้
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
จัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน
่
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสือ
่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทเี่ น้น
เด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบต
ั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
แลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
สถานศึกษา

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ประเด็นพิจารณา

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น
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1. มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยทีด
่ ี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ
ปฐมวัย
-กิจกรรมหนูน้อยวัย
ใสใส่ใจสุขภาพ

2. มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้

โครงการส่งเสริม
-รายงานกิจกรรมตาม
ศักยภาพทักษะ
โครงการ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ -รูปภาพการจัดกิจกรรม
ปฐมวัย
-กิจกรรมเริงเล่น

3. มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม

4. มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้
มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

เต้นDancer
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ
ปฐมวัย
-กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ
ปฐมวัย
-กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-บันทึกการดื่มนมแปรง
ฟัน
บันทึกน้าหนักส่วนสูง/
ภาวะโภชนาการ

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัดกิจกรรม

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัดกิจกรรม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

1. มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย ปี2560กิจกรรมบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียน
การสอน
2. จัดครูให้เพียงพอ -กิจกรรมโรงเรียน
จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก
กับชั้นเรียน
ปฐมวัย
โครงการพัฒนา
3. ส่งเสริมให้ครูมี
บุคลากร
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการ
-กิจกรรม PLC
ประเด็นพิจารณา

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น
-หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัด
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น
จัดประสบการณ์
- กิจกรรมประชุมเชิง -เกียรติบัตร
ปฏิบัติการ
-การขยายผลสู่เพื่อน
- กิจกรรมอบรมคูปอง ครู
ครู
4. จัดสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมให้ -หลักฐานการใช้ห้อง
สถานศึกษาเป็นสังคม คอมพิวเตอร์
และสื่อเพื่อการ
แห่งการเรียนรู้
-ตารางกิจกรรม(ผนวก
เรียนรู้ อย่าง
-กิจกรรมปรับปรุง
กิจกรรมกลางแจ้ง)
ปลอดภัย และ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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เพียงพอ

5. ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

สภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
-ห้องปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมให้ -สื่อในห้องเรียน
สถานศึกษาเป็นสังคม -ห้องปฏิบัติการ
แห่งการเรียนรู้
-กิจกรรมจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน

โครงการส่งเสริม
รายงานผลการ
6. มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส ระบบประกันคุณภาพ ประเมินตนเอง
ภายในสถานศึกษา
-การนิเทศติดตาม
ให้ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
1. จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น
โครงการส่งเสริม
-รายงานกิจกรรมตาม
ศักยภาพทักษะ
โครงการ
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ -รูปภาพการจัด
ปฐมวัย
กิจกรรม
-กิจกรรมเปิดบ้าน
อนุบาล

2. สร้างโอกาสให้เด็ก โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
ได้รับประสบการณ์
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ
ตรง เล่น และปฏิบต
ั ิ
ปฐมวัย
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัด
กิจกรรม
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อย่างมีความสุข

-กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
ต่อการเรียนรู้ใช้สอ
ื่
พื้นฐานผูเ้ รียนระดับ
และเทคโนโลยีที่
ปฐมวัย
เหมาะสมกับวัย
-กิจกรรมเปิดบ้าน
อนุบาล
4. ประเมินพัฒนาการ โครงการส่งเสริม
เด็กตามสภาพจริงและ ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับ
นาผลการประเมิน
ปฐมวัย
พัฒนาการเด็กไป
-กิจกรรมเปิดบ้าน
ปรับปรุงการจัด
อนุบาล
ประสบการณ์และ
-กิจกรรมแข่งขัน
พัฒนาเด็ก
ทักษะทางวิชาการ

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัด
กิจกรรม

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ
-รูปภาพการจัด
กิจกรรม
-เกียรติบต
ั ร

การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน : ประถมศึกษา ( ป.1-ป.6)
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางด้านวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
ตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพืน
้ ฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการ
ยอมรับทีจ
่ ะอยู่ร่วมกับ บนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
1 ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนและการสือ
่ สารและการคิด
คานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้นร้อยละ
96.65

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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การเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่าน (RT)ของโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับเขตพืน
้ ทีจ
่ ังหวัด ศึกษาธิการภาค

สังกัด และประเทศ

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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2 ) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 100

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไ
้ ด้ทั้งตัวเอง และ
การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จัดทาโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
ผู้เรียนมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพือ
่ การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ร้อยละ 100.00

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรูต
้ ามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือ
ผลการทดสอบอื่น ๆ ร้อยละ 83.94

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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6) มีความรูท
้ ก
ั ษะพืน
้ ฐานและเจตคติทด
ี่ ต
ี อ
่ งานอาชีพ

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึน
้
การทางานหรืองานอาชีพ ร้อยละ
100

1.2 คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ทม
ี่ ีคุณธรรมจริยธรรมเคารพ ใน กฎ
กติกามีคา่ นิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขด
ั กับ

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ 100
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมใ
ิ จในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญ
ั ญา
ไทยในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100

3) ยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วม กันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคน
อืน
่ อย่างมีความสุข เข้าใจผูอ
้ น
่ื ไม่มค
ี วามขัดแย้งกับผูอ
้ น
่ื ร้อยละ
92.09

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการจัดระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสย
ั ทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบต
ั ิ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนได้ดาเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มค
ี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชือ
่ มโยงกับชีวิตจริง และ
เป็นแบบอย่างได้
พัฒนาครูและบุคลากรให้มค
ี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอือ
้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท
้ ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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2.1 มีเป้าหมาย วิสย
ั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนา บุคลากรและผูท
้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่
เรียนร่วมด้วย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มค
ี วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภาย
นอก้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอือ
้ ต่อการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชีว
้ ัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบต
ั ิจริงมีการบริหารจัดการ ชั้น
เรียน เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรจ
ู้ ักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
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พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มา ให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้
3.1) จัดการเรียนรูผ
้ ่านกระบวนการคิด และปฏิบัตจ
ิ ริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวต
ิ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต
้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วด
ั ของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท
้ ี่สามารถนาไป จัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ฉพาะสาหรับผูท
้ ี่มีความ
จาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและ
ความสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท
้ เี่ อือ
้ ต่อการเรียนรู้
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทัง้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้แสดงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ
่ ะเรียนรู้
สามารถเรียนรูร้ ่วมกันอย่างมีความสุข
3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบมีขน
ั้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียน
3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ
้ ละให้ขอ
้ มูลป้อนกลับ เพือ
่ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

รายงานประจาปี 2561

57

ครูและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียน

สรุปผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมใ
ิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่าง
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และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน
้ เรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่
การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปีและนาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการ
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ดาเนินของสถานศึกษาและผลจากการดาเนินงาน จึงสามารถสรุป
เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
1)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มค
ี ุณธรรมจริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียน
เพื่อการสือ
่ สารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉลีย
่ มากกว่าร้อย
ละ 50 ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด
3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นทีย
่ อมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินย
ั
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่นการเข้าคิวรับประทานอาหาร
การทิ้งขยะในส่วนที่จัดไว้ให้ เป็นต้น
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน
่ มีหลักการบริหาร และมี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัตก
ิ ารประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
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การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้
ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) ครูพฒ
ั นาตนเองอยู่เสมอ มีความตัง้ ใจ มุ่งมัน
่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
2) ครูจัดกิจกรรมให้นก
ั เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอือ
้ ต่อการเรียนรู้
4) ครูจัดกิจกรรมให้นก
ั เรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบต
ั ิจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รบ
ั การตรวจประเมิน
และคาแนะนาจากคณะกรรมการวิจัย
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรูด
้ ้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดย
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
จุดควรพัฒนา
1.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึน
้
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

2. ด้านครู
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ให้
สามารถนาเสนอ อภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 ให้มี
พฤติกรรม ทัศนคติทด
ี่ ีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วด
ั ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียม
ห้องปฏิบต
ั ิการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
4) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ธรรมชาติวิชา
5) ครูควรนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นก
ั เรียนได้เรียนรู้
6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง
3. ด้านการประกันคุณภาพภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
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1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ
่ ยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน
2) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่การติดตาม
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรูไ
้ ด้เต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานทีไ
่ ด้รับมอบหมาย ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิด
กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข
้ อง
ชุมชน

ความต้องการและการช่วยเหลือ
1.การพัฒนาครูผส
ู้ อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. การสร้างขวัญกาลังใจให้ครูโรงเรียนเอกชนให้มีความเหลื่อมล้า
น้อยกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล
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สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พืน
้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น

1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ

โครงการกิจกรรม
- ผลการประเมินการ
พิเศษเพื่อตอบสนอง อ่าน การเขียน
นโยบายจุดเน้น
- แบบบันทึกการอ่าน
กิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออก เขียนคล่อง
กิจกรรมรักการอ่าน

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรูด
้ ้วย
โครงงาน

- แบบฝึกทักษะ

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย /

ผลงานนักเรียน

- โครงงาน ผลงาน
นักเรียน

,นวัตกรรมของครู

กิจกรรม Active
learning
4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

- มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- สถิติการเข้าสู่สังคม
ออนไลน์ของครูและ
นักเรียนใน
applications ต่าง ๆ
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5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรม นักเรียนชั้น
ป.1-6
วันวิชาการ

6. มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเพือ
่
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- ผล RT , NT , ผล

โครงการพัฒนา
อาชีพพื้นฐานตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ภาพถ่าย แบบสรุป
โครงการ /กิจกรรม

7. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ

O-Net
- การทดสอบชั้น ป.16

1.2 คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น

1. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ที่พงึ ประสงค์

- บันทึกการทาความดี
ของนักเรียน

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น

โครงการสืบสาน
- ภาพกิจกรรมการร่วม
วัฒนธรรม ประเพณี ในวันสาคัญต่างๆ
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ไทย

ท้องถิ่นและวัน
สาคัญ

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

กิจกรรมชมรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ

โครงการส่งเสริม
4. สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม สุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน

- ภาพถ่าย

- แบบบันทึกน้าหนัก/
ส่วนสูงของนักเรียน
- แบบบันทึกนักเรียน
รายบุคคล
- ภาพถ่าย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการระบบ
1. มีเป้าหมาย
ประกันคุณภาพ
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา ภายในสถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
โครงการส่งเสริม
2. มีระบบบริหาร
ระบบประกัน
จัดการคุณภาพของ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น
- มาตรฐานของ
โรงเรียน

- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- รายงานผลการ
ประกันคุณภาพ
- มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
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3. ดาเนินงานพัฒนา
งานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

- หลักสูตรสถานศึกษา

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครู/
ศึกษาดูงาน

- บันทึกการไปติดต่อ
ส่วนราชการ
- บันทึกการอบรม/ดู
งาน

- หลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม

- ภาพถ่าย,วิจัยในชั้น
เรียน
5. จัดสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมให้ - สนามเด็กเล่น
สถานศึกษาเป็น
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ
ทางกายภาพและ
สังคมแห่งการ
เช่น ห้องสมุด ห้อง
สังคมที่เอือ
้ ต่อการ
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์
จัดการเรียนรู้อย่างมี เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาแหล่งการ
ห้องปฏิบต
ั ิการ
คุณภาพ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนา
-ห้องปฏิบัติการ
6. จัดระบบ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการ
-ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารจัดการและการ
-ห้องสานักงาน
จัดการเรียนรู้
-ห้องธุรการ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น

1. จัดการเรียนรู้ผา่ น
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวต
ิ ได้

โครงการพัฒนา
โครงงาน
ผู้เรียนให้มีทักษะใน ผลงานนักเรียน
การค้นคว้าและคิด
ภาพถ่าย
อย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรูด
้ ้วย
โครงงาน

2.ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่
และทันสมัย
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- แบบบันทึกการใช้
ห้องปฏิบต
ั ิการ/สื่อ

3. มีการบริหารจัดการ โครงการพัฒนา
- โครงงาน
ผู้เรียนให้มท
ี ักษะใน
ชั้นเรียนเชิงบวก
การค้นคว้าและคิด - วิจัย.ในชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ/
- ผลงานนักเรียน
กิจกรรมเรียนรูด
้ ้วย
โครงงาน
โครงการส่งเสริม
4. ตรวจสอบและ
- แบบประเมินด้านการ
ศักยภาพผู้เรียนเพือ
่
ประเมินผูเ้ รียนอย่าง
เรียน
เป็นระบบและนาผลมา ยกระดับผลสัมฤทธิ์
- แบบ ป.พ.ต่างๆ
ทางการเรียน/
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พัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรูท
้ ี่
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา/
กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

รายงาน SAR
รายงานการประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานร
คารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(SAR)
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
คาสั่งโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ที่ 9 / 2562 สั่ง ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้ประเมินอภิมาน
เอกสารรายงาน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาซึง่ เป็นรายงาน
ประจาปีของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้
เรียบร้อยแล้ว
๑. การใช้คาและภาษาเขียน
๒. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบที่สังกัดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด
๓. ความถูกต้องของวิธีการคานวณคะแนน
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๔. ความถูกต้องของรายงานในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนือ
้ หา จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต
ลงชื่อกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................
(นางเจรียงพร สิทธิพันธ์)
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...............................................
(นายชาคริส พรมมหาชัย)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดี
นรเศรษฐ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ.....................................................
(นางวิไลวรรณ จันทร์นอ
้ ย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ภาคผนวก
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 ภาพประกอบมาตรฐานระดับปฐมวัย
 ภาพประกอบมาตรฐานระดับประถมศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
 ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน
 ประกาศโรงเรียน เรื่องกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

คาสัง่ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ที่ 09 / 2562
เรือ
่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พืน
้ ฐาน
………………………………………………………………………
…………………..
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มรี ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีก
่ าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ
่ น การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ อันส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคาสั่งนี้
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทาการ
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ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นางสุภาพร
ทุริยานนท์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
/นางเยาวมาลย์……..
นางเยาวมาลย์ พุคยาภรณ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาวสุกานดา นาคสุขปรั่ง
หัวหน้าระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางผอบ
ยโสวันต์
หัวหน้ากิจการนักเรียน
กรรมการ
นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
นางสาวณัฐวดี หงษ์ศรี
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ์ หัวหน้าสานักงานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุมและกากับดูแล การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน การให้คาปรึกษาแนะนา
อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการขับเคลือ
่ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตาม
ดัชนีชี้วัดหลัก KPIs
นางเยาวมาลย์
พุคยาภรณ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ ประธานกรรมการ
นางแสงมณี
กรรมการ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด ครู
กรรมการ
นางสาวไพรวัลย์
กรรมการ

วิลาศรี

นางสาวกานต์พิชชา
กรรมการ

ครู

รักจ้อย

ครู

นางสาวสุนิสา
โคตรท่าค้อ
กรรมการและเลขานุการ

ครู

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามดัชนีชี้วัดหลัก
(KPIs) การจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
นางสุภาพร
ทุริยานนท์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
ทั่วไป
ประธานกรรมการ
นางจรรยา
กิจนัทธี
กรรมการ

ครู

นายธัชทร
ยืนยง
กรรมการ

ครู

นางจันจิรา

โคตะนนท์ ครู

กรรมการ

นางฐิตาภรณ์
กรรมการ

สุคาร

ครู

นางสาววัชราภรณ์
และเลขานุการ

มูลยังกาย ครู

กรรมการ
/มีหน้าที…
่ …

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
โรงเรียน 5 ด้าน
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4. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 1: มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
นางสาวสุกานดา
นาคสุขปรั่ง
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวิมล
จันทร์อ่อน
ครู
กรรมการ
นางสาวนพเก้า
บุญค้าจุน
ครู
กรรมการ
นางวัลยา
เทพพรหม
ครู
กรรมการ
นางสาววิภาดา
มะติมุ
ครู
กรรมการ
นางสาวกฤษธัญญา
รักดี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผล
พัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา บรรลุ
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากาหนด) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนือ
่ ง
โดยมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 2 : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
นางสาวสุกานดา
นาคสุขปรั่ง
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวิมล
จันทร์อ่อน
กรรมการ

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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นางสาวนพเก้า
บุญค้าจุน
ครู
กรรมการ
นางวัลยา
เทพพรหม
ครู
กรรมการ
นางสาววิภาดา
มะติมุ
ครู
กรรมการ
นางสาวกฤษธัญญา
รักดี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
วิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การมี
/ส่วนร่วมของ……..
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การกากับติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 3 : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นางสาวสุกานดา
นาคสุขปรั่ง
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวิมล
จันทร์อ่อน
ครู
กรรมการ
นางสาวนพเก้า
บุญค้าจุน
ครู
กรรมการ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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นางวัลยา
เทพพรหม
ครู
กรรมการ
นางสาววิภาดา
มะติมุ
ครู
กรรมการ
นางโชติมา
ดอกไม้
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
นางฉันทนา
คลับคล้าย ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
นางสาวสุปราณี
คาสุข
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
นางศรีเพ็ญ
ประภาศัย
ครูพี่เลีย
้ ง
กรรมการ
นางสาวกฤษธัญญา
รักดี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสว
่ นร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยด
ึ โยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ใช้สอ
ื่ เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย การ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่
สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 1: มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
นางเยาวมาลย์
พุคยาภรณ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา
แพงทรัพย์
ครู
กรรมการ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

รายงานประจาปี 2561

79

นางสาวพรพิมล
วันทาวัฒน์
ครู
กรรมการ
นางผอบ
ยโสวันต์
ครู
กรรมการ
นายศตวรรษ
เดวัน
ครู
กรรมการ
นายธัชทร
ยืนยง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
และคุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค์ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะทีพ
่ ึง
ประสงค์ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 2 : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสุภาพร
ทุริยานนท์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นางจรรยา
กิจนัทธี
ครู
กรรมการ
นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด ครู
กรรมการ
นางสาววัชราภรณ์
มูลยังกาย
ครู
กรรมการ
นางสาวกานต์พิชชา
รักจ้อย
ครู
กรรมการ
นางสาวณัฐวดี
หงษ์ศรี
ครู
กรรมการ
มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุก
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 3 : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นางเยาวมาลย์ พุคยาภรณ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
นางแสงมณี
คลับคล้าย ครู
กรรมการ
นางฐิตาภรณ์ สุคาร
ครู
กรรมการ
นางสาวไพรวัลย์ วิลาศรี
ครู
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ
ครู
กรรมการ
นางสาวสุนิสา โคตรท่าค้อ
ครู
กรรมการ
/นางสาวอภิสรา……..
นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
ครู
กรรมการ
นางจันจิรา โคตะนนท์ ครู
กรรมการ
นายศตวรรษ
เดวัน
ครู
กรรมการ
นายเจษฎา ป่าขมิ้น
ครู
กรรมการ
นายธัชทร
ยืนยง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการ
สอนที่ยด
ึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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ประสิทธิภาพ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้ฯสาคัญ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 4 : การจัดพิมพ์และทารูปเล่ม SAR
ประจาปีการศึกษา 2561
นางสาวณัฐวดี หงษ์ศรี
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวลีลาวดี ครองพันธ์ ครู
กรรมการ
นางสาวพิมพา วิจิตรกูล
เจ้าหน้าทีธ
่ ุรการ
กรรมการ
นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ์
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ทารูปเล่ม ส่งต้นสังกัด
รายงานผูเ้ กี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียนต่อไป
สั่ง ณ วันที่

15 มีนาคม

พ.ศ.

2562
(นางวิไลวรรณ

จันทร์น้อย)

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจอก
กงลิบฮัวเคียว
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ประกาศโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
เรือ
่ ง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพืน
้ ฐานเพือ
่ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย
่ วกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ กับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว และปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

๒๒

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพือ
่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรือ
่ ง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
.................................................................................................
.

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา สือ
่ สารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสือ
่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย
่ วข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็น
สาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบต
ั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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เพือ
่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรือ
่ ง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน
.................................................................................................
.
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมใ
ิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน
้ เรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
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๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น
ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะ
กาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2561
ของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว เมือ
่
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษาปี
ด้วยมติเป็น
ต่อหน่วยงาน
สาธารณชน

โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

การศึกษา 2560
เอกฉันท์ใช้รายงาน
ต้นสังกัดและ
ได้
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ลงชื่อ
(นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

คณะทีป
่ รึกษา
นางเจรียงพร

สิทธิพันธุ์

ประธานที่

นางวิไลวรรณ

จันทร์น้อย

ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
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คณะผูจ
้ ด
ั ทา
นางสุภาพร
ทุริยานนท์
นางเยาวมาลย์
พุยาภรณ์
นางสาวอภิสรา
สีนุสิทธิ์
นางสาวพรพิมล
วันทาวัฒน์
นางสาวสุกานดา นาคสุขปรั่ง
นางสาวลีลาวดี
ครองพันธ์
นางสาวพิมพา
วิจิตกูล
นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ์
และเลขานุการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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