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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

               โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร รหัส 12100065 ท่ีตั้งเลขที่ 110 หมู 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 02-9253681-4, 02-9254345-50 โทรสาร 02-9253685 e-mail:

Webmaster@kasintorn.ac.th  website  http://www.kasintorn.ac.th/  Line ID. @kasintorn ชื่อผูรับใบอนุญาต นายอภิศักดิ์ กสิณธร ไดรับอนุญาตจัดตั้ง

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปดสอนตั้งแตระดับช้ันเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียน 4,305 คน จํานวนบุคลากรโรงเรียน 470

คน

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : กสิณธรเซนตปเตอร

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1112100065

ที่อยู (Address) : 110 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 6 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : 24/8 ถนน (Street) : กาญจนาภิเษก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางรักพัฒนา เขต/อําเภอ (District) : บางบัวทอง

จังหวัด (Province) : นนทบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 11110

โทรศัพท (Tel.) : 02-925-3681 โทรสาร (Fax.) : 02-925-3685

อีเมล (E-mail) : webmaster@kasintorn.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.kasintorn.ac.th./

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

          2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2.2 แผนปฏิบัติงานประจําป Action Plan

          2.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

          2.4 สรุปผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัย
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          2.5 สารสนเทศระดับปฐมวัย

          2.6 โครงการนิเทศการสอน

          2.7 โครงการพัฒนาบุคลากร

          2.8 โครงการรอยใจผูปกครองสูกสิณธร

          2.9 โครงการพัฒนาหลักสูตร

          2.10 โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูตางชาติเจาของภาษา

          2.11 โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

          2.12 โครงการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศ

          2.13 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

          2.14 โครงการวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย

          2.15 โครงการสงเสริมการเรียนรูรูปแบบสะเต็ม (STEM Education)

          2.16 โครงการผลิตและประกวดสื่อ

          2.17 โครงการหนูนอยรักการอาน

          2.18 โครงการยุวทูตนอยพอเพียง

          2.19 โครงการตนกลาความดี

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1   สงเสริมใหเด็กสามารถนําเสนอความรู ทักษะ และประสบการณ จากโครงการและกิจกรรมตางๆ

แผนปฏิบัติงานที่ 2   พัฒนาปรับปรุงการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางตอเนื่องดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

แผนปฏิบัติงานที่ 3   นําผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายนอกไปวิเคราะห พิจารณาประกอบการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับผลการประเมินและสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลง

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : พหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การเรียนรูรูปแบบสะเต็ม (STEM Education)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ปการศึกษา 2562 – 2564

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท
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ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

          2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2.2 แผนปฏิบัติงานประจําป Action Plan

          2.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

          2.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

          2.5 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1   สงเสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศ/ภาษาจีน ของนักเรียนเพ่ือใหสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

แผนปฏิบัติงานที่ 2   สงเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

แผนปฏิบัติงานที่ 3   สงเสริมทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นใหดียิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติงานที่ 4   สงเสริมใหผูเรียนฝกความเปนผูนํา และสามารถนําเสนอผลงานผานเทคโนโลยีไดอยางมั่นใจ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อตอการจัดการเรียนสอนรูปแบบ Online ผานแพลตฟอรมตางๆ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การพัฒนาการศึกษาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based

Management : SBM) และบริหารจัดการโดยใชกระบวนการ PDCA

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยครูเจาของภาษาใหแกผูเรียนทุกระดับในวิชาภาษาอังกฤษ และสอนเสริมเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร พลศึกษา และสังคมศึกษาฯ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการเรียนวิชาตางๆ ผานภาษาอังกฤษ

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

Page 7 of 159



การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นางวลัยพร ศรีรัตน........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1112100065

ที่อยู (Address) : 110 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 6 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : 24/8 ถนน (Street) : กาญจนาภิเษก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางรักพัฒนา เขต/อําเภอ (District) : บางบัวทอง

จังหวัด (Province) : นนทบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 11110

โทรศัพท (Tel.) : 02-925-3681 โทรสาร (Fax.) : 02-925-3685

อีเมล (E-mail) : webmaster@kasintorn.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.kasintorn.ac.th./

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ระดับปฐมวัย

เรียนรูอยางมีความสุข  มุงเนนพัฒนาการ  เสริมสรางคุณธรรม  เลิศลํ้าเทคโนโลยี  มีทักษะหลายภาษา  พลานามัยสมบูรณ

ระดับขั้นพื้นฐาน

ผูประสบความสําเร็จ คือ ผูมีใจใฝรูใฝเรียน พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขพลานามัยสมบูรณ  

กาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

วิสัยทัศน

ระดับปฐมวัย

ภายในป 2564 โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบถวนตามมาตรฐานการ

ศึกษาปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีพลานามัยสมบูรณ ไดรับการสงเสริมทักษะการสื่อสารหลายภาษา ทักษะการใชเทคโนโลยี

ทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีพหุปญญาตามศักยภาพ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักความเปนไทยนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช อยางเหมาะสมกับวัย มีความสนใจใฝรูและเรียนรูอยางมีความสุข มีการประสานความรวมมือกัน

ระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน

ระดับขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรเปนสถาบันในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเปนเลิศทางวิชาการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักษาความเปนไทย   มีสุขพลานามัยที่ดี มีใจอาสา

กาวหนาทางเทคโนโลยีและภาษา ครูเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีสวนรวมจัด

สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู และดําเนินงานภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

ระดับปฐมวัย

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

2. มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดอยางเหมาะสมกับวัย

3. สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

4. สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

5. สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

6. สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

7. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต พรอมสูการเปนพลโลกอยางเหมาะสมกับวัย

8. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะตามอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียนอยางเหมาะสมกับวัย

9. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย และจัดกิจกรรมตามความสนใจ และความถนัด

10. สงเสริมใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

11. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนิเทศ การทําวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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12. สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญ กําลังใจ มีความสุขในการทํางาน และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง

13. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ใหมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

14. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีสื่อและอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการ

ของนักเรียน และเอื้อตอการเรียนรู

15. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

16. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

17. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียน และทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมมือกันในการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชน

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดีงาม มีสุนทรียภาพ และสุขภาวะท่ีดี คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะตาม

หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะตางๆที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมโลก

3. เสริมสรางทักษะและความรูใหแกผูเรียนตามปรัชญาวิสัยทัศนอัตลักษณ และเอกลักษณ ของโรงเรียนตลอดจน มีความรูเต็มศักยภาพ

ตามหลักสูตรสถานศึกษา

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในดานตางๆตามความสนใจของผูเรียน

5. สงเสริมใหบุคลากรจัดการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร มีการศึกษาวิเคราะห   วิจัย และพัฒนาแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง

สรางขวัญกําลังใจในการทํางานอยางมีความสุข

6. จัดส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ และส่ิงปลูกสรางท่ีมีความปลอดภัย  

7. สงเสริมโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาในทุกดานอยางตอเนื่องซึ่งนําไปสูการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

8. การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการบริหารการ

ศึกษา

9. สงเสริมใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมและชุมชน

เปาหมาย

ระดับปฐมวัย

1. ผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสมกับวัย

3. ผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

4. ผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

5. ผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

6. ผูเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

7. ผูเรียนมีทักษะชีวิต พรอมสูการเปนพลโลก ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยางเหมาะสมกับวัย

8. ผูเรียนมีทักษะตามอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน อยางเหมาะสมกับวัย

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย และจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด

10. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

11. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนิเทศการทําวิจัยในช้ันเรียน และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

12. บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง

13. โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ใหมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด สวยงาม
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14. โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีสื่อและอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการของนักเรียน และเอื้อตอ

การเรียนรู

15. โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน

16. โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

17. โรงเรียนและทุกฝายที่เก่ียวของ รวมมือกันในการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. ผูเรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

2. ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมอันพึงประสงค รักความเปนประชาธิปไตยรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ

3. ผูเรียนมีคานิยมอันดีงาม มีสุนทรียภาพ สุขภาวะท่ีดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะ

ตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมโลก

4. ผูเรียนไดรับการเสริมทักษะความรู ตามปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและความถนัด ดวยกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

6. บุคลากรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง

7. บุคลากรของโรงเรียนมีขวัญกําลังใจและทํางานอยางมีความสุข

8. บุคลากรของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผานกระบวนการจัดเก็บความรูและเผยแพรความรูของโรงเรียน

9. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะตอการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

10. โรงเรียนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการบริหารจัดการการพัฒนาความสามารถและศักยภาพใน

ดานความรู ทักษะ และเจตคติ อยางตอเน่ืองใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

11. โรงเรียนมีการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

12. ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน ไดรับขอมูล ขาวสาร ผลงานของโรงเรียนไดอยางท่ัวถึงและเขาถึงขอมูลตางๆไดโดยงาย

13. โรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนดวยการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกิดประโยชนตอชุมชน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับปฐมวัย

1. จัดโครงการ/กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

2. จัดโครงการ/กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยาง

เหมาะสมกับวัย

3. จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

4. จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

5. จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

6. จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

7. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต พรอมสูการเปนพลโลก อยางเหมาะสมกับวัย

8. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะตามอัตลักษณ เอกลักษณ ของโรงเรียน

9. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย

10. จัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจและความถนัด

11. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
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12. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนิเทศ การทําวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน

13. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครูมีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง

14. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ใหมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

15. จัดโครงการ/กิจกรรม ใหโรงเรียนมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีสื่อและอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการ

ของนักเรียนและเอ้ือตอการเรียนรู

16. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน

17. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

18. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

19. จัดโครงการ/กิจกรรมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานของโรงเรียน และความรูที่มีประโยชนแกชุมชน

20. จัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการพัฒนาชุมชน

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2. จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึง ประสงค รักความเปนประชาธิปไตย รับ

ผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ

3. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน เรียนรูเกี่ยวกับสังคมภูมิภาค สังคมโลก และเตรียมความพรอมในการเปน

พลเมืองที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต

4. จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ สุขภาวะที่ดี เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีพ (Life–long learning )

5. จัดใหมีการเรียนการสอน/ โครงการ/ กิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม สามารถใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาของชาติอาเซียน ในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

กับวัย

6. ใชปรัชญา คติพจน วิสัยทัศน ของโรงเรียนเปนเครื่องมือในการกําหนดคานิยมอันดีงามของผูเรียน

7. จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน

8. จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ

9. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลสารสนเทศใหแกผูเรียนอยางทั่วถึง เพื่อนําไปใชให

เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันได

10. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน กิจกรรมหองสมุด การคนควาผานสารสนเทศการเรียนการสอนแบบโครงงาน

การเรียนรูแบบกลุม การทัศนศึกษานอกสถานที่

11. จัดโครงการ/กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น

12. จัดใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและปรับปรุงเน้ือหาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามมาตรฐานหลักสูตรมีการวิจัย นิเทศ

ติดตาม 

13. จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีระบบติดตามชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ มีการสอนเสริม/ซอมเสริม

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล   

14. สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน

15. จัดใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง

16. พัฒนาและบํารุงรักษาใหอาคารสถานที่ และหองประกอบการเรียนรูตางๆ  รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารมีความพรอม และมี

ปริมาณที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

17. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีดานการศึกษาใหมีความทันสมัย พรอมใช และมีจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ

18. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู
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19. จัดโครงการ/กิจกรรม ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

20. จัดการบริหารงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

21. จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและความรูที่มีประโยชนแกชุมชนเพื่อให ผูเรียนที่มีสวนเกี่ยวของ

รับรูไดโดยงาย

22. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมที่ชวยในการพัฒนาชุมชนและบุคคลในชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

เอกลักษณ

กาวหนาทางเทคโนโลยี  ดีเดนเนนภาษา พัฒนาอยางยั่งยืน

อัตลักษณ

สื่อสารหลายภาษา  วิชาการกาวไกล  ใสใจ ICT
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 3 19 24 - - 43

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 13 223 215 - - 438

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 10 170 165 - - 335

หองเรียน EP 4 49 47 - - 96

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 10 177 163 - - 340

หองเรียน EP 4 55 56 - - 111

รวม หองเรียนปกติ 36 หองเรียน EP 8 693 670 - - 1,363

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 161 154 - - 315

หองเรียน EP 4 61 54 - - 115

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 157 138 - - 295

หองเรียน EP 4 65 54 - - 119

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 8 160 141 - - 301

หองเรียน EP 4 56 63 - - 119

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 8 142 139 - - 281

หองเรียน EP 3 48 42 - - 90

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 8 134 143 - - 277

หองเรียน EP 3 32 51 - - 83

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 8 131 149 - - 280

หองเรียน EP 3 27 44 - - 71

รวม หองเรียนปกติ 48 หองเรียน EP 21 1,174 1,172 - - 2,346

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 53 46 - - 99

หองเรียน EP 1 12 8 - - 20
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 55 51 - - 106

หองเรียน EP 1 10 9 - - 19

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 55 46 - - 101

หองเรียน EP 1 10 14 - - 24

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP 3 195 174 - - 369

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 29 33 - - 62

หองเรียน EP 1 9 15 - - 24

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 28 22 - - 50

หองเรียน EP 1 3 6 - - 9

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 28 29 - - 57

หองเรียน EP 1 6 9 - - 15

รวม หองเรียนปกติ 9 หองเรียน EP 3 103 114 - - 217

รวมทั้งส้ิน
หองเรียนปกติ 105 หองเรียน EP

35
2,165 2,130 - - 4,295
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย อภิศักดิ์ กสิณธร

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาง สาวิตรี กสิณธร

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง วลัยพร ศรีรัตน

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาง วีรญาณ สุขสะอาด

ตําแหนง : อื่น ๆ (อ่ืน ๆ)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง กลิ่นสุคนธ พุฒกลั่น

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง วนิดา ภูศรี

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง ศรีอุทัย น่ิมนาค

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ญาณิศา โรจนสมภพ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง อาภากร หาญจริง

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว หฤทัย ชูเวชวงศ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 3 - - - 3

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 40 9 2 - 51

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 68 22 1 - 91

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 28 5 3 - 36

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 139 36 6 - 181

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูพี่เล้ียง 2 - 0 - - 2

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 2 - 0 - - 2

รวมทั้งส้ิน 2 139 36 6 - 183

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 3 43 3 15:1 15:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 41 1,320 51 26:1 33:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 69 2,346 91 26:1 34:1

ระดับมัธยมศึกษา 27 586 36 17:1 22:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 34 17 - - - - 51

ภาษาไทย - - 10 7 4 - 21

คณิตศาสตร - - 4 9 6 1 20

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 9 2 7 - 18

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 8 6 1 20

สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 2 1 1 - 5

ศิลปะ - - 5 2 - - 7

การงานอาชีพ - - 4 2 3 1 10

ภาษาตางประเทศ - - 12 2 4 - 18

รวม 34 18 51 33 31 3 170

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 67 7 74

- เนตรนารี 67 7 74

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 1

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 67 21 88

กิจกรรมแนะแนว 67 3 70

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 67 21 88

รวม 335 60 395
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 34 23 11 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 33 26 7 -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 14 14 - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 81 63 18

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 3 2562
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญา ทั้ง 8 ดานอยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอน เกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
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คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กรูจักการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน และรับประทานอาหารที่มีประโยชน

ผลสําเร็จ

95.71 : เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน ไดอยางเหมาะสมกับวัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5.โครงการเชาน้ีที่กสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการสงเสริมใหมีความมั่นใจ ความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

95.77 : เด็กมีความมั่นใจ มีความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2

จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญา ทั้ง 8 ดานอยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอน เกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กรูจักการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน และรับประทานอาหารที่มีประโยชน

ผลสําเร็จ

95.71 : เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน ไดอยางเหมาะสมกับวัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5.โครงการเชาน้ีที่กสิณธร
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คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการสงเสริมใหมีความมั่นใจ ความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

95.77 : เด็กมีความมั่นใจ มีความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3

จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญา ทั้ง 8 ดานอยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอน เกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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2. 2.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กรูจักการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน และรับประทานอาหารที่มีประโยชน

ผลสําเร็จ
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95.71 : เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตน ไดอยางเหมาะสมกับวัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5.โครงการเชาน้ีที่กสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการสงเสริมใหมีความมั่นใจ ความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

95.77 : เด็กมีความมั่นใจ มีความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4

ผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอนเกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญา ทั้ง 8 ดานอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. โครงการเวทีคนเกง

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออก รูจักจังหวะ ทํานองเพลง มีสุนทรียภาพทางดานการรองเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหว และความรู

ความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติตามความถนัดและความสนใจ มีความกลาแสดงออก ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย เลนหรือทํา

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได

ผลสําเร็จ

96.36 : เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออก รูจักจังหวะ ทํานองเพลง รองเพลงได มีสุนทรียภาพทางดานการ รองเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหว

และแสดงบทบาทสมมติตามความถนัดและความสนใจ มีความกลาแสดงออก ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย เลนและทํากิจกรรมรวมกับผู

อ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการจิตรกรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะความสามารถ ดานศิลปะตามความสนใจและความถนัด มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีสุนทรียภาพดานศิลปะ

ผลสําเร็จ

96.23 : เด็กมีทักษะความสามารถ ดานศิลปะตามความสนใจและความถนัด มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีสุนทรียภาพดานศิลปะ

อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Page 28 of 159



คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักขั้นตอนการปลูก การดูแล และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จ

98.32 : เด็กรูจักขั้นตอน ในการปลูก การดูแล รดน้ํา และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางเหมาะสม

กับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. 5.โครงการหนูนอยกสิณธรรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงานและทรัพยากรตางๆ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล

ผลสําเร็จ

95.88 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรตาง ๆ รูจักปดนํ้า ปดไฟ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอกหองเรียน และมีทักษะความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล จากกระดาษเหลือใชไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. 6.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ตาง ๆอยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7.โครงการพิธีกรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กใชทักษะในการพูดสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ในกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ

ผลสําเร็จ

97.90 : เด็กมีทักษะในการพูดส่ือสารได เหมาะสมกับวัย ในกิจกรรม และสถานการณตาง ๆ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. 8.โครงการเชาน้ีที่กสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการสงเสริมใหมีความมั่นใจ ความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

95.77 : เด็กมีความมั่นใจ มีความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. 9.โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีสวนรวมในการถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจักการแสดงความกตัญู

ตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีสวนรวมและไดปฏิบัติกิจกรรมในการถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจัก

การแสดงความกตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 5

จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริม พหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอนเกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการ หนูนอย กสิณธรรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงานและทรัพยากรตางๆ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล

ผลสําเร็จ

95.88 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรตาง ๆ รูจักปดนํ้า ปดไฟ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอกหองเรียน และมีทักษะความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล จากกระดาษเหลือใชไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 3.โครงการอาเซียนนารู

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ

ผลสําเร็จ

98.25 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ตาง ๆอยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5.โครงการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีวินัยในตนเอง ในการเขาแถวเคารพธงชาติ การเดินขึ้นลงบันได การเดินแถว การเขาแถวรับของ การจัดเก็บของเลนของใช

ผลสําเร็จ

96.82 : เด็กมีวินัยในตนเอง เปนไปตามวัย ในการเขาแถวเคารพธงชาติ การเดินขึ้นลงบันได การเดินแถว การเขาแถวรับของ การจัดเก็บของ

เลนของใช

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. 6.โครงการ ตนกลาความดี

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย รูจักความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม รูจักการเสียสละ แบงปน

ผลสําเร็จ

96.84 : เด็กนําหลักธรรมอยางงาย ๆ มาใชในชีวิตประจําวันได อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ รูจัก ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม

รูจักการเสียสละ แบงปน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. 7.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยอยางงาย การไหว การกราบ การรับของ การเดินผานผูใหญ รูจักการแตงกายแบบไทย การ

ละเลนแบบไทย
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ผลสําเร็จ

95.93 : เด็กรูจักการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยอยางงายๆ ไดการไหว การกราบ การรับของ การเดินผานผูใหญ รูจักการแตงกายแบบไทย

เลนการละเลนแบบไทยได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. 8.โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กรูจักการปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามท่ีดี เรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยไดเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

94.57 : เด็กรูจักการปฏิบัติเปนผูนํา ผูตามท่ีดี เรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย การจําลองการเลือกตั้งอยางงายๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. 9.โครงการเชาน้ีที่กสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการสงเสริมใหมีความมั่นใจ ความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

95.77 : เด็กมีความมั่นใจ มีความกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

10. 10.โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีสวนรวมในการถวายความจงรักภักดีตอตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจักการแสดงความ

กตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีสวนรวมและไดปฏิบัติกิจกรรมในการถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจัก

การแสดงความกตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 6

จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ผลสําเร็จ

95.51 : เด็กมีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอนเกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3โครงการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทาง ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห

ผลสําเร็จ

95.15 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห จากกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสมกับ

วัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4.โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ผลสําเร็จ
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100.00 : เด็กมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน อยางงาย ผานการเรียนรูจากสื่อ การสนทนา และกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. 5.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. 6.โครงการหนูนอยสมองไวเสริมสรางเชาวนปญญา

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะดานเชาวนปญญา ทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ และการแกปญหา

ผลสําเร็จ

97.80 : เด็กมีทักษะดานเชาวนปญญา ทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ และการแกปญหา ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. 7.โครงการจิตรกรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะความสามารถ ดานศิลปะตามความสนใจและความถนัด มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีสุนทรียภาพดานศิลปะ

ผลสําเร็จ

96.23 : เด็กมีทักษะความสามารถดานศิลปะตามความสนใจและความถนัด มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีสุนทรียภาพดานศิลปะ

อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. 8.โครงการหนูนอยรักการอาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย

ผลสําเร็จ

96.16 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย เกิดนิสัยรักการ

อาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. 9. โครงการเวทีคนเกง

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออก รูจักจังหวะ ทํานองเพลง มีสุนทรียภาพทางดานการรองเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหว และความรู

ความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติตามความถนัดและความสนใจ มีความกลาแสดงออก ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย เลนหรือทํา

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได

ผลสําเร็จ

96.36 : เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออก รูจักจังหวะ ทํานองเพลง รองเพลงได มีสุนทรียภาพทางดานการ รองเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหว

และแสดงบทบาทสมมติตามความถนัดและความสนใจ มีความกลาแสดงออก ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย เลนและทํากิจกรรมรวมกับผู

อ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

10. 10.โครงการหนูนอยยุคใหมใสใจ ICT

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงาน ไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

98.23 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานโปรแกรมตางๆอยางงายๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

11. 11.โครงการเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักขั้นตอนการปลูก การดูแล และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จ

98.32 : เด็กรูจักขั้นตอน ในการปลูก การดูแล รดน้ํา และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางเหมาะสม

กับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

12. 12.โครงการหนูนอยกสิณธรรักษสิ่งแวดลอม
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คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงานและทรัพยากรตางๆ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล

ผลสําเร็จ

95.88 : เด็กรูจักวิธีการลดโลกรอน การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรตาง ๆ รูจักปดนํ้า ปดไฟ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอกหองเรียน และมีทักษะความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทํากระดาษรีไซเคิล จากกระดาษเหลือใชไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

13. 13.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ตาง ๆอยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

14. 14.โครงการเชฟตัวนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีความรูและทักษะในการประกอบอาหารอยางงาย ไดเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ
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95.40 : เด็กมีทักษะในการประกอบอาหารอยางงาย ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

15. 15.โครงการพิธีกรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กใชทักษะในการพูดสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ในกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ

ผลสําเร็จ

97.90 : เด็กมีทักษะในการพูดส่ือสารได เหมาะสมกับวัย ในกิจกรรม และสถานการณตาง ๆ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 7

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต พรอมสูการเปนพลโลก อยางเหมาะสมกับวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห

ผลสําเร็จ

95.15 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห จากกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสมกับ

วัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Page 41 of 159



ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน อยางงาย ผานการเรียนรูจากสื่อ การสนทนา และกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. 3.โครงการสงเสริมการเรียนรูรูปแบบสะเต็ม(STEM Education)

คาเปาหมาย

85.00 : เด็กไดเรียนรูโดยใชทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ออกแบบสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.68 : เด็กไดใชทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ออกแบบ ในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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4. 4.โครงการหนูนอยยุคใหมใสใจ ICT

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

98.23 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานโปรแกรมตางๆอยางงายๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. 5.โครงการอาเซียนนารู

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ

ผลสําเร็จ

98.25 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. 6.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ตาง ๆอยางเต็มศักยภาพ ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ ของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7.โครงการตนกลาความดี

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย รูจักความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม รูจักการเสียสละ แบงปน

ผลสําเร็จ

96.84 : เด็กนําหลักธรรมอยางงายๆ มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ รูจัก ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม

รูจักการเสียสละ แบงปน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. 8.โครงการยุวทูตนอยพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับความรูและทักษะเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.14 : เด็กมีความรูและทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 8

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะตามอัตลักษณ เอกลักษณ ของโรงเรียน
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โครงการ

1. 1. สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน อยางงาย ผานการเรียนรู จากสื่อ การสนทนา และกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. 2. หนูนอยรักการอาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย

ผลสําเร็จ

96.18 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย เกิดนิสัยรักการ

อาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. 3. หนูนอยยุคใหมใสใจ ICT

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

98.23 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานโปรแกรมตางๆอยางงายๆ ไดเหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. 4.อาเซียนนารู

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ

ผลสําเร็จ

98.25 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. 5.วิชาการกาวไกลสงเสริมการแขงขันภายนอก

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูความสามารถในทักษะวิชาการ มีโอกาสไดแสดงความสามารถในการแขงขัน

ภายนอก

ผลสําเร็จ

95.70 : เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูความสามารถในทักษะวิชาการ มีโอกาสไดแสดงความสามารถในการแขงขัน

ภายนอก และสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 9
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จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ผลสําเร็จ

95.51 : เด็กมีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อและกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลาย ผานสื่อการสอน เกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
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ผลสําเร็จ

95.15 : เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห จากกิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาสมกับ

วัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4.โครงการหนูนอยยุคใหมใสใจICT

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงาน ไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

98.23 : เด็กมีทักษะการเรียนรูผานการใชคอมพิวเตอรและใชงานโปรแกรมตางๆอยางงายๆ ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. 5.โครงการเห็ดนางฟาและพืชผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักขั้นตอนการปลูก การดูแล และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จ

98.32 : เด็กรูจักขั้นตอนในการปลูก การดูแล รดน้ํา และประโยชนของเห็ดนางฟา และพืชผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม

กับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

Page 48 of 159



สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. 6.โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ ตาง ๆอยางเต็มศักยภาพไดเรียนรูอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีทักษะดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพของตนเอง ไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7.โครงการเชฟตัวนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีความรูและทักษะในการประกอบอาหารอยางงาย ไดเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.40 : เด็กมีทักษะในการประกอบอาหารอยางงาย ไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 10

จัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจและความถนัด

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ผลสําเร็จ

95.51 : เด็กมีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการสงเสริมพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลายผานส่ือและกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาสมกับวัย

ผลสําเร็จ

96.48 : เด็กมีการเรียนรูที่หลากหลายผานสื่อการสอน เกมการศึกษา และกิจกรรมพหุปญญาทั้ง 8 ดาน อยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 11

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ
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1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน

ผลสําเร็จ

97.77 : ครูมีการรวมกันปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น และนําไปใชในการสอนได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 12

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนิเทศ การทําวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีความรูและสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความรูความเขาใจ สามารถคนพบปญหาของนักเรียนและสามารถนํามาทําวิจัยในชั้นเรียนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 2. โครงการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ จากการนิเทศ

ผลสําเร็จ

96.48 : ครูมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ จากการนิเทศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 13

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครูมีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเน่ือง

โครงการ

1. 1. โครงการสวัสดิการและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2. โครงการบุคลากรดีศรีกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปนที่ยอมรับของบุคลากรอื่นๆ พรอมกันนี้ไดมีการ

พัฒนาบุคลากรและองคกรใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

94.00 : บุคลากรในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปนที่ยอมรับของบุคลากรอื่นๆและบุคลากรมีความ

ทุมเทและปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. 3. โครงการจัดการความรูสูการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผาน ICT

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากร และบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากร บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากแหลงเก็บขอมูล ขาวสาร ความรู ผานเว็บไซต

www.is.kasintorn.ac.thที่ทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 4. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.65 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 14

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ใหมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร

คาเปาหมาย

90.00 : ผูใชบริการมีอาคารสถานที่พอเพียง คงทนแข็งแรงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและ มีสภาพแวดลอมที่ดี เอื้อตอการใชบริการและ

การเรียนรู

ผลสําเร็จ
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98.00 : ผูใชบริการมีอาคารสถานที่เพียงพอ คงทนแข็งแรงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดลอมที่ดี ใหเอื้อตอการใชบริการ

และการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2.โครงการฝกซอมปองกันอุบัติภัย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทาง ออกจากตัวอาคาร ขณะเกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

ผลสําเร็จ

98.75 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทางออกจากตัวอาคาร ขณะ เกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. 3.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงประกอบอาหารและโรงอาหาร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับบริการและไดรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะใน

โรงประกอบอาหารมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

ผลสําเร็จ

95.13 : นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับบริการและไดรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะใน

โรงประกอบอาหารมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 15

จัดโครงการ/กิจกรรม ใหโรงเรียนมีแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีสื่อและอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการของนักเรียนและเอื้อตอการเรียน

รู

โครงการ

1. 1.โครงการผลิตและประกวดสื่อ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูผลิตสื่อ ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
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ผลสําเร็จ

95.21 : ครูผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย มีการใชสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 16

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน

โครงการ

1. 1.โครงการวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีความรูและสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความรูความเขาใจ สามารถคนพบปญหาของนักเรียนและสามารถนํามาทําวิจัยในชั้นเรียนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 2.โครงการหนูนอยรักการอาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย

ผลสําเร็จ

96.16 : เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีความสนใจอานหนังสือไดตามวัย มีทักษะทางดานภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย เกิดนิสัยรักการ

อาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน
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กระทรวงศึกษาธิการ มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. 3.โครงการอาเซียนนารู

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ

ผลสําเร็จ

98.25 : เด็กรูจักประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ สัญลักษณ คําทักทาย การแตงกาย อาหารประจําชาติ ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีสวนรวมในการถวายความจงรักภักดีตอตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจักการแสดงความ

กตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีสวนรวมและไดปฏิบัติกิจกรรมในการถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจัก

การแสดงความกตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

5. 5.โครงการรอยใจผูปกครอง สูกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เสริมสรางความรูความเขาใจใหผูปกครอง มีความเขาใจในการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความเขาใจอันดีงาม

ระหวางครูและผูปกครอง

ผลสําเร็จ

96.51 : ผูปกครอง มีความรูความเขาใจในการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความเขาใจอันดีงามระหวางครูและผู

ปกครอง
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 17

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. 1.โครงการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ จากการนิเทศ

ผลสําเร็จ

96.81 : ครูมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ จากการนิเทศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 2. โครงการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่

กําหนด

ผลสําเร็จ

98.09 : ครูและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่

กําหนด ทําใหการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนมีคุณภาพและตามเกณฑของคาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : เจาหนาที่ดานการเงินและเจาหนาที่ธุรการจัดทําบัญชีและเอกสารของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถใช

โปรแกรม PSIS ไดอยางถูกตอง

ผลสําเร็จ

98.63 : เจาหนาที่ดานการเงินและเจาหนาที่ธุรการจัดทําบัญชีและเอกสารของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถใช

โปรแกรม PSIS ไดอยางถูกตอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 4. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.68 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 18

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ผลสําเร็จ
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95.51 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการยุวทูตนอยพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับความรูและทักษะเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.14 : เด็กมีความรูและทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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4. 4.โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีสวนรวมในการถวายความจงรักภักดีตอตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจักการแสดงความ

กตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีสวนรวมและไดปฏิบัติกิจกรรมในการถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา รูจัก

การแสดงความกตัญูตอบิดา มารดา ครูอาจารยอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. 5.โครงการรอยใจผูปกครองสูกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : เสริมสรางความรูความเขาใจใหผูปกครอง มีความเขาใจในการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความเขาใจอันดีงาม

ระหวางครูและผูปกครอง

ผลสําเร็จ

96.51 : ผูปกครอง มีความรูความเขาใจในการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความเขาใจอันดีงามระหวางครูและผู

ปกครอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 19

จัดโครงการ/กิจกรรมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานของโรงเรียน และความรูที่มีประโยชนแกชุมชน

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ
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ผลสําเร็จ

95.51 : เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอด ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2.โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีทักษะในดานตาง ๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และไดรับการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 20

จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชน

โครงการ

1. 1.โครงการยุวทูตนอยพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับความรูและทักษะเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.14 : เด็กมีความรูและทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

โครงการ

1. 1. โครงการเด็กไทยหัวใจรักชาติ รักษศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวโดยเขารวม

กิจกรรมวันสําคัญดังกลาว

ผลสําเร็จ

95.01 : นักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของพอแม ครู อาจารยและผูมีพระคุณ โดยมาจากมาจากสถิติการเขารวม

กิจกรรม และการเขียนเรียงความ ทําการดอวยพรใหคุณพอและคุณแม แตดวยสถานการณโควิด-19 ทําใหทางโรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรม

ตางๆ ไดเต็มรูปแบบเหมือนเชนปที่ผานๆ มา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และแสดงความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ไดถูก

ตองกับกาลเทศะ

ผลสําเร็จ

98.76 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคน มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และแสดงความรักชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริยไดถูกตองกับกาลเทศะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. กิจกรรมวันแม

คาเปาหมาย
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100.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 และนักเรียนระดับชั้น

Gr.1–Gr.12 ที่เขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ แสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคนดี โดยนักเรียน

ทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการด วันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวมกันรองเพลงชาติ

เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ โดยการแสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคนดี

โดยนักเรียนทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการดวันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวม

กันรองเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

4. 4. กิจกรรมคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 และ Gr.1 - 12 ไดรวมกิจกรรมวันคลาย

วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพอแหงชาติ) และ

เทิดทูนพระคุณของพอ ยกยองบทบาทของพอที่มีตอครอบครัวและสังคม โดยแสดงความกตัญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของบิดาที่ไดเลี้ยงดู

มาจนเติบโตเปนคนดี

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถ (วันชาติและวันพอแหงชาติ)โดยการยืนนอมรําลึกและถวายบังคม ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และไดแสดงความกตัญูกตเวที และเทิดทูนพระคุณของพอ โดยการทําการดวันพอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

5. 5. กิจกรรมตักบาตรเพ่ือเปนพระราชกุศล

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการนําขาวสารอาหารแหง และเครื่องไทยทานตางๆ มารวมทําบุญตักบาตรกับทางโรงเรียน

ซ่ึงแสดงถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามของไทยตามเปาหมาย

ผลสําเร็จ

95.33 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวมดวยการนําขาวสารอาหารแหง
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เครื่องไทยทานตางๆ มารวมทําบุญตักบาตร นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของ

ไทย (ปการศึกษา2564 นักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรวมทําบุญตักบาตรที่บานในตอนเชา หรือบางคนนําขาวสารอาหารแหง เครื่องไทยทาน

ตางๆ ไปทําบุญที่วัด แลวสงภาพถายมาใหคุณครู)

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. 6. โครงการวันสําคัญของไทยสูใจนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

93.26 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. 7. กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักพุทธศาสนาสงเสริมและรักษาไวซึ่งประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษาใหมีสืบตอไป

ตลอดจนไดเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน วัด และชุมชนในทองถิ่น

ผลสําเร็จ

96.99 : นักเรียนปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักพุทธศาสนาสงเสริมและรักษาไวซึ่งประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษาใหมีสืบตอไป

ตลอดจนไดเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน วัด และชุมชนในทองถิ่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

8. 8. โครงการกสิณธรโรงเรียนคุณธรรม

คาเปาหมาย
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90.00 : นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี และมีสติ รูตัวอยูตลอดเวลา มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีงามอยาง

เปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทําดี และสามารถสรางเครือขายองคกรคุณธรรมในระดับนักเรียนได

ผลสําเร็จ

98.13 : นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี มีสติรูตัวตลอดเวลา มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีงามอยางเปน

ธรรมชาติสรางความรูสึกผิดชอบ ช่ัวดี และภูมิใจในการทําดีและสามารถสรางเครือขายองคกรคุณธรรมในระดับนักเรียนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

9. 9. กิจกรรมหลักธรรมนําชีวิต

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย และยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

ผลสําเร็จ

96.80 : นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัยและยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2

จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึง ประสงค รักความเปนประชาธิปไตย รับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ

โครงการ

1. 1. โครงการรีไซเคิล

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรูถึงประโยชนและโทษของทรัพยากรและประดิษฐชิ้นงานจากของเหลือใชที่นํา

มารีไซเคิลได

ผลสําเร็จ

96.22 : นักเรียนมีความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใช วัสดุในทองถิ่นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2. กิจกรรมวันแม
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คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 และนักเรียนระดับชั้น

Gr.1–Gr.12 ที่เขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ แสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคนดี โดยนักเรียน

ทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการดวันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวมกันรองเพลงชาติ

เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ โดยการแสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคนดี

โดยนักเรียนทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการดวันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวม

กันรองเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. กิจกรรมตักบาตรเพ่ือเปน พระราชกุศล

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการนําขาวสารอาหารแหง และเครื่องไทยทานตางๆ มารวมทําบุญตักบาตรกับทางโรงเรียน

ซ่ึงแสดงถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามของไทยตามเปาหมาย

ผลสําเร็จ

95.33 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวมดวยการนําขาวสารอาหารแหง

เครื่องไทยทานตางๆ มารวมทําบุญตักบาตร นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของ

ไทย (ปการศึกษา2564 นักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรวมทําบุญตักบาตรที่บานในตอนเชา หรือบางคนนําขาวสารอาหารแหง เครื่องไทยทาน

ตางๆ ไปทําบุญที่วัด แลวสงภาพถายมาใหคุณครู)

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

4. 4. โครงการวันสําคัญของไทยสูใจนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ
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93.26 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

5. 5. กิจกรรมวันไหวครู

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครูและปลูกฝงคานิยมที่ดีงามซึ่งไดรวมกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมตระหนักไดถึงคานิยมที่ดีงามซ่ึงไดรวมกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย เชน การกราบไหว การแสดง

ความเคารพ การแสดงความนอบนอมตอครูอาจารย/ผูมีพระคุณเกณฑ ดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. 6. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

คาเปาหมาย

95.00 : ลูกเสือ – เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ Grade 1-9 ไดเขารวมทบทวนคําปฏิญาณอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยโดยพรอมเพรียงกัน

ผลสําเร็จ

97.50 : ลูกเสือ – เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ Grade 1-9 ไดเขารวมทบทวนคําปฏิญาณอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยโดยพรอมเพรียงกัน ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ผาน ZOOM

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. 7. โครงการสงเสริมตอยอดความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนไดรับการสนับสนุนความสามารถในศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อมุงสูการแขงขันทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอก

ผลสําเร็จ
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83.99 : นักเรียนไดรับการสนับสนุนความสามารถในศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อมุงสูการแขงขันทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอก

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. 8. กิจกรรมชมเชยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนลําดับท่ี 1-10

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มีการ

พัฒนาความสามารถดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มี

พัฒนาการความ สามารถดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

9. 9. กิจกรรมพิธีมอบเหรียญเงิน เหรียญทอง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 และ Gr.1 - Gr.12 เกิดความภาคภูมิใจและ

เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนคนอ่ืน

ผลสําเร็จ

94.67 : การมอบรางวัลเรียนดีวุฒิบัตรเหรียญเงิน –เหรียญทองทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียน เพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นนักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนเพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นและไดรับรางวัลเหมือนเพื่อน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

10. 10. โครงการ ฉลองทานนักบุญ St.Peter

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใน โปรแกรม TEP และ ICEP สามารถนําหลักคําสอนไประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

95.66 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใน โปรแกรม TEP และ ICEP ไดเรียนรูถึงการเสียสละรูถึงความ

กตัญูกตเวทีการแสดงความเคารพตลอดจนการเขารวมขบวนแหเฉลิมฉลองทานนักบุญเปรโต (St.Peter) ไดอยางพรอมเพรียง และสามารถ

นําหลัก คําสอนไประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

11. 11. กิจกรรมพ่ีพบนองทองมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 และ Gr.10 – 12 ไดรับขอมูลและแนวทางดานการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และมี

ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน

ผลสําเร็จ

84.43 : นักเรียนไดขอมูลแนวทาง และเทคนิคในการสอบเขาในระดับอุดมศึกษา จากประสบการณของศิษยเกาจากรั้วมหาวิทยาลัยตางๆ แต

เน่ืองดวยสถานการณโควิด-19 จึงไดจัดกิจกรรมผานรูปแบบ Online ทําใหการเขารวมของนักเรียนไดไมทั่วถึง

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

12. 12. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดีตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขมีจิต

สาธารณะ รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม

ผลสําเร็จ

96.82 : นักเรียนรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดีตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขมีจิต

สาธารณะ รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมได
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. 13. โครงการสานสัมพันธเรา ชมพู-ขาว ชาวกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนเขารวมโครงการสานสัมพันธเราชมพู-ขาว ชาวกสิณธร แลวเกิดสายสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนและนักเรียน รุนพี่และรุน

นอง นักเรียนกับครูและโรงเรียน พรอมทั้งมีแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ผลสําเร็จ

92.85 : นักเรียนเขารวมโครงการสานสัมพันธเราชมพู-ขาว ชาวกสิณธร แลวเกิดสายสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนและนักเรียน รุนพี่และรุน

นอง นักเรียนกับครูและโรงเรียน พรอมทั้งมีแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

14. 14. โครงการอยูคายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

คาเปาหมาย

95.00 : ลูกเสือ – เนตรนารี สํารอง สามัญ และสามัญรุนใหญ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที 3 และ Grad 1-9 ไดเรียนรูตามทักษะ

กระบวนการทางลูกเสืออยางมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ

ผลสําเร็จ

98.01 : ลูกเสือ – เนตรนารี สํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ ไดเรียนรูตามทักษะกระบวนการทางลูกเสืออยางมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม

จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะไดฝกทักษะการจําลองเหตุการณ การอยูคายพักแรม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ผานระบบ ZOOM เนื่องจากสถานการณ COVID-19

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

15. 15. โครงการกสิณธรรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และ G.1 – G.12 มีความรูเกี่ยวกับสิ่ง

แวดลอม, การลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ
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94.46 : นักเรียนในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใช

ประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

16. 16. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

ผลสําเร็จ

92.92 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

17. 17. โครงการคนดีศรีกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และคุณลักษณะตามมาตรฐานคนดีศรีกสิณธร

โดยมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความกตัญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความโอบออมอารีเอื้อเฟอเผื่อแผ ตลอดจนปฏิบัติตนเปน

ประโยชนตอสวนรวมและสังคมได

ผลสําเร็จ

97.62 : นักเรียนไดปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความ

กตัญูกตเวที มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผโอบออมอารี มีเมตตา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

สังคมและเปนพลเมืองที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

18. 18. โครงการรูประหยัด หัดเก็บออม

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนรูจักการออมทรัพย การประหยัดและขั้นตอนของการฝากเงินกับธนาคาร
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ผลสําเร็จ

84.75 : นักเรียนรูจักการออมทรัพย การประหยัด และเขาใจขั้นตอนของการฝากเงินกับธนาคารและสามารถปฏิบัติได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

19. 19. โครงการโรงเรียนสีขาว

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดและรูวิธีปองกันตนเองใหหางไกลโรคเอดสในชวงเวลาเคารพธงชาติตอนเชา

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติด รูวิธีปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่งเสพติดและโรคเอดส โดยครูกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา เปนผูใหความรูนักเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

20. 20. กิจกรรมหลักธรรมนําชีวิต

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย และยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

ผลสําเร็จ

96.80 : นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัยและยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 3

จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน เรียนรูเก่ียวกับสังคมภูมิภาค สังคมโลก และเตรียมความพรอมในการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและมีทักษะที่

จําเปนตอการดําเนินชีวิต

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษของผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
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คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความสามารถพิเศษและมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

ผลสําเร็จ

99.43 : นักเรียนมีความสามารถพิเศษและมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. กิจกรรมศิลปะเพ่ือเยาวชน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความสนใจงานศิลปะเขารวมในกิจกรรมศิลปะ มีผลงานที่ตนเองภูมิใจและสามารถวิพากษวิจารณงานศิลปะได

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความสนใจงานศิลปะเขารวมในกิจกรรมศิลปะ มีผลงานที่ตนเองภูมิใจและสามารถวิพากษวิจารณงานศิลปะได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 3. กิจกรรม Kasintorn Singing Contest

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ชื่นชอบในการรองเพลงและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานการรองเพลง

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ชื่นชอบในการรองเพลงและมีโอกาสไดแสดงความสามารถทางดานการรองเพลง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4. กิจกรรม Kasintorn Creation Award

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดมีความกลาแสดงออกในการแสดงความสามารถพิเศษของตน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาได

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนไดมีความกลาแสดงออกในการแสดงความสามารถพิเศษของตน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถแกไขปญหา
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เฉพาะหนาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5. กิจกรรมเด็กไทยอนุรักษนาฏศิลป

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูวิชานาฏศิลป ปฏิบัติทารําเบื้องตนประกอบเพลง

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูวิชานาฏศิลป ปฏิบัติทารําเบื้องตนประกอบเพลง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. 6. โครงการ TO BE NUMBER ONE

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนรูจักผูกอต้ังโครงการหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ TO BE NUMBER ONE มี

การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ กลาแสดงออกรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสงเสริมใหนักเรียน

เปนแบบอยางของเยาวชนที่ดี โดยมี KSP.TO BE NUMBER ONE IDOL เปนผูนําในการทํากิจกรรมและนําความรูไปเผยแพรภายในโรงเรียน

และชุมชน

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนรูจักผูกอตั้งโครงการหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน

มีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ กลาแสดงออกรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสงเสริมใหนักเรียนเปนแบบอยางของเยาวชนที่ดี โดยมี

KSP.TO BE NUMBER ONE IDOL เปนผูนําในการทํากิจกรรมและนําความรูไปเผยแพรภายในโรงเรียนและชุมชน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7. โครงการเรียนรูสรางมิตรสัมพันธสูการเปนพลเมืองอาเซียน

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับภาษาอาเซียนและไดรับการสงเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาเซียน

ผลสําเร็จ

85.62 : นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับภาษาอาเซียนและไดรับการสงเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาเซียน
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เปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. 8. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและสามารถปฏิบัติตนตามวิถีวัฒนธรรมตามที่กําหนดใหไดถูกตอง

ตามหลักมารยาทไทย

ผลสําเร็จ

97.34 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและสามารถปฏิบัติตนตามวิถีวัฒนธรรมตามที่กําหนดใหไดถูกตอง

ตามหลักมารยาทไทย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

9. 9. โครงการคนดีศรีกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และคุณลักษณะตามมาตรฐานคนดีศรีกสิณธร

โดยมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความกตัญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความโอบออมอารีเอื้อเฟอเผื่อแผ ตลอดจนปฏิบัติตนเปน

ประโยชนตอสวนรวมและสังคมได

ผลสําเร็จ

97.62 : นักเรียนไดปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความ

กตัญูกตเวที มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผโอบออมอารี มีเมตตา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

สังคมและเปนพลเมืองที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

10. 10. โครงการกสิณธรรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึงมัธยมศึกษาปที่6 และ G.1 – G.12 มีความรูเกี่ยวกับสิ่ง
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แวดลอม, การลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ

94.46 : นักเรียนในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใช

ประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

11. 11. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

ผลสําเร็จ

92.92 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

12. 12. กิจกรรมวันสุนทรภู

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดเรียนรูประวัติและผลงานของทานสุนทรภูครูกวีไทย นําความรูที่ไดไปบูรณาการในเนื้อหาที่ไดเรียนรูในแตละระดับชั้น อีก

ทั้งนักเรียนไดแสดงความสามารถในการเขารวมประกวดการแขงขันรายการตาง ๆ

ผลสําเร็จ

96.33 : เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมมีการจัดการแขงขันรายการตางๆได แต

ทางโรงเรียนไดจัดบอรดความรูภายในหองเรียน และมีการทํากิจกรรมระบายสีตัวละครสําหรับนักเรียนอนุบาล นักเรียนมัธยมมีการแตงกลอน

ในหัวขอ “เชิดชูครูกลอนสุนทรภู” และนักเรียนประถมและมัธยมไดตอบคําถามจาก Google form

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
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จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ สุขภาวะที่ดี เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีพ (Life–long learning)

โครงการ

1. 1. โครงการกสิณธรรักสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน และคนในครอบครัว เขาใจถึงความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ไดเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายและ ปฏิบัติตนตาม

หลักสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการพรอมท้ังยังสามารถรับประทานอาหารอยางถูกวิธีตามหลักโภชนาการ

ผลสําเร็จ

98.20 : นักเรียน และคนในครอบครัว เขาใจถึงความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย อนามัยในโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 10

ประการและรับประทานอาหารอยางถูกวิธี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. กิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและไดเขารวมกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและรูจัก

ใชกีฬาแตละประเภทในการพัฒนารางกายใหแข็งแรงและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ผลสําเร็จ

97.87 : นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและไดเขารวมกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและรูจัก

ใชกีฬาแตละประเภทในการพัฒนารางกายใหแข็งแรงและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 3. กิจกรรมสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ และรับประทานอาหารอยางถูกวิธี

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติและการรับประทาน อาหารอยางถูกวิธี

ผลสําเร็จ

98.21 : นักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติและการรับประทานอาหารอยางถูกวิธี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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4. 4. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับวัคซีนตรงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข

และไดรับการสงเสริมดูแลสุขอนามัยความสะอาดของรางกาย

ผลสําเร็จ

96.56 : นักเรียนมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามเกณฑและไดรับการฉีดวัคซีน ปองกันการเจ็บปวยและแกไขปญหาสุขภาพ

ที่เปนอุปสรรคตอการเรียนพรอมทั้งมีการดูแลสุขอนามัยและความสะอาดของรางกาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5. โครงการรณรงคปลอดลูกนํ้ายุงลายปองกันไขเลือดออกจากโรงเรียนสูชุมชน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ใหความรวมมือ ในโครงการรณรงคปลอดลูกน้ํายุงลาย พนภัยไขเลือดออก จากโรงเรียนสูชุมชน ดวยความตั้งใจและมีจิต

สาธารณะ พรอมทั้งรวมมือกันเผยแพรขาวสาร และใบความรู เกี่ยวกับวิธีการกําจัดลูกนํ้ายุงลายสาเหตุการเกิดไขเลือดออก และชวยพัฒนา

ส่ิงแวดลอมภายในชุมชนทองถิ่นใหนาอยู

ผลสําเร็จ

94.85 : นักเรียนใหความรวมมือในการเขารวมดวยการนําความรูในการกําจัดยุงลายสาเหตุการเกิดไขเลือดออก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. 6. โครงการสงเสริมทักษะทางดานกีฬา

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีทักษะทางดานกีฬาไดเขารวมการแขงขันในระดับนักเรียนรูจักกฎกติกาการเลน รูแพ รูชนะ รูอภัย และการมีนํ้าใจเปน

นักกีฬาและรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

98.58 : นักเรียนมีทักษะทางดานกีฬาไดเขารวมการแขงขันในระดับนักเรียนและนักเรียนรูจักการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5
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จัดใหมีการเรียนการสอน/ โครงการ/ กิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถใช

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาของชาติอาเซียน ในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย

โครงการ

1. 1. โครงการเสียงตามสาย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดฝกฝนทักษะการพูด การอานตอหนาสาธารณชนและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสม ใชเวลาวางในการหาความรู

ใหมๆ เพิ่มเติมและเขารวมโครงการ มีการพัฒนาเปนนักพูดที่ดี สามารถพูดสื่อสาร และสามารถใชปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะ

หนาไดดี

ผลสําเร็จ

94.63 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ฝกฝนทักษะการพูด การอานตอหนาสาธารณะชนและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสม

มีการพัฒนาในการพูดเพ่ือที่จะเปนนักพูดที่ดี สามารถใชใชปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี พูดสื่อสารไดถูกตองตามหลักการ

พูด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. โครงการวันสําคัญของไทยสูใจนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

93.26 : นักเรียนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเองและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัติ เหตุการณวันสําคัญของไทยรวมถึง ผลงานของบุคคลสําคัญของไทย นําความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรวมอนุรักษภาษาไทย ไดรับความรูเกี่ยวกับความสําคัญของวันภาษาไทยแหงชาติ และเขารวมกิจกรรมตามฐานตางๆ เพื่อ

ฝกฝนทักษะทางภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ
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94.32 : เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมมีการจัดกิจกรรม แตทางโรงเรียนไดจัด

ใหนักเรียนไดศึกษาผานสื่อ (PowerPoint) ถึงความเปนมาและสําคัญของวันภาษาไทยแหงชาติ ใหนักเรียนคัดลายมือในทุกระดับชั้น และได

ตอบคําถามจาก Google form เพ่ือฝกฝนทักษะทางภาษาและสงเสริมพัฒนาการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูดของนักเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. 4. โครงการสงเสริมการใชภาษาจีน

คาเปาหมาย

70.00 : นักเรียนโรงเรียน กสิณธรเซนตปเตอร สามารถส่ือสารภาษาจีนอยางงาย ๆ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและรูจักวัฒนธรรม

ของจีนเบ้ืองตน

ผลสําเร็จ

72.50 : นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนอยางงาย ๆ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและรูจักวัฒนธรรมของจีนเบื้องตน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. 5. โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสมกับสถาณการณปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.79 : นักเรียนไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่แสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆ

อยางเหมาะสมกับสถาณการณปจจุบัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. 6. กิจกรรม English Day Camp

คาเปาหมาย
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95.00 : นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวตางชาติผานการทํากิจกรรม โดยการเลนเกม

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการสื่อสารกับครูชาวตางชาติผานการเขารวมกิจกรรม การเลนเกม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. 7. กิจกรรม Math Day Camp

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ เสริมสรางทักษะการทํางานดวยตนเอง และทํางานรวม

กันจากการทํากิจกรรมตางๆในแตละกิจกรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในดานผูเรียน

ผลสําเร็จ

95.42 : นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไดรับการ

ฝกทักษะการทํางานดวยตนเองและการทํางานรวมกันจนสําเร็จตามเปาหมาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. 8. โครงการเพ่ิมสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการฟงการสนทนาเปนผูรูจักแสวงหาความรูและมีทักษะในการทํางาน มีวิธีจัดการงานที่รับมอบหมาย

จนเสร็จสมบูรณวัสดุอุปกรณที่จัดซื้อใหนําไปใชอยางคุมคา

ผลสําเร็จ

85.67 : นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการฟงการสนทนาเปนผูรูจักแสวงหาความรูและมีทักษะในการทํางาน มีวิธีจัดการงานที่รับมอบหมาย

จนเสร็จสมบูรณวัสดุอุปกรณที่จัดซื้อใหนําไปใชอยางคุมคา มีวิธีจัดการงานที่รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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9. 9. โครงการเรียนรูสรางมิตรสัมพันธสูการเปนพลเมืองอาเซียน

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับภาษาอาเซียนและไดรับการสงเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาเซียน

ผลสําเร็จ

85.62 : นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับภาษาอาเซียนและไดรับการสงเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาเซียน

เปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. 10. โครงการ Kasintorn Saint Peter International School Day

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

11. 11. โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตอท่ีสาธารณะ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ICEPโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยการฟงและพูดตอสาธารณะไดอยางมั่นใจและถูกตอง

มากขึ้น

ผลสําเร็จ

98.28 : นักเรียน ICEP สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการฟง พูด ตอที่สาธารณะไดอยางมั่นใจและถูกตองมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
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ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6

ใชปรัชญา คติพจน วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนเครื่องมือในการกําหนดคานิยมอันดีงามของผูเรียน

โครงการ

1. 1. กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพพลเมืองของประเทศโดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับหลักคานิยม 12 ประการและเขาใจบริบทของหลักคานิยม 12 ประการอยางเปนรูปธรรมเตรียมความพรอม

ของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและมีความรูความเขาใจตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักคานิยม 12 ประการเพื่อนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

97.50 : นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับหลักคานิยม 12 ประการและเขาใจบริบทของหลักคานิยม 12 ประการอยางเปนรูปธรรมเตรียมความพรอม

ของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและมีความรูความเขาใจตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักคานิยม 12 ประการเพื่อนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. กิจกรรมชมเชยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนลําดับท่ี 1-10

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มีการ

พัฒนาการความสามารถดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มี

พัฒนาการความ สามารถดานวิชาการเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 3. กิจกรรมพิธีมอบเหรียญเงิน เหรียญทอง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 และ Gr.1-Gr.12 เกิดความภาคภูมิใจและเปน

แบบอยางที่ดีแกนักเรียนคนอ่ืน

ผลสําเร็จ
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94.67 : การมอบรางวัลเรียนดีวุฒิบัตรเหรียญเงิน –เหรียญทองทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียน เพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นนักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนเพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นและไดรับรางวัลเหมือนเพื่อน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4. โครงการ Kasintorn Saint Peter International School Day

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. 5. โครงการสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร โดยไมเกิดโทษตอ

ตนเองและผูอ่ืนได

ผลสําเร็จ

97.38 : นักเรียนมีการพัฒนาโดยนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร

โดยไมเกิดโทษตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งใสใจในวิชาคอมพิวเตอร ไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 7

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน

Page 84 of 159



โครงการ

1. 1. กิจกรรมชมเชยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนลําดับท่ี 1-10

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มี

พัฒนาการความสามารถดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน ICEP (Gr.1-Gr.12) มี

พัฒนาการความสามารถดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. กิจกรรมพิธีมอบเหรียญเงิน เหรียญทอง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–มัธยมศึกษาปที่ 6 และ Gr.1-Gr.12 เกิดความภาคภูมิใจและเปน

แบบอยางที่ดีแกนักเรียนคนอ่ืน

ผลสําเร็จ

94.67 : การมอบรางวัลเรียนดีวุฒิบัตรเหรียญเงิน –เหรียญทองทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียน เพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นนักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนเพื่อใหผลการเรียนดีขึ้นและไดรับรางวัลเหมือนเพื่อน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3. โครงการ Kasintorn Saint Peter International School Day

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครูตางชาติ และบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันตลอดจนครู นักเรียน

และผูปกครองเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 8

จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ

โครงการ

1. 1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการทดลอง ศึกษาคนควาในการทําโครงงานตามขั้นตอนมีความ สามารถในการคิด การ

แสดงออกถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูนําและผูตามที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนมีทักษะในการทดลอง ศึกษาคนควาหาความรู มีความเขาใจ ในการทําโครงงานตามขั้นตอนมีความสามารถในการคิดการ

แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความเปนผูนําและผูตามที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในปการศึกษา 2564 นี้เนื่อง

ดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมมีการประกวดโครงงาน แตนักเรียนของเราก็ไดทํา

โครงงานกันทุกคน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 9

จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลสารสนเทศใหแกผูเรียนอยางทั่วถึง เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน

ได

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร โดยไมเกิดโทษตอ

ตนเองและผูอ่ืนได

ผลสําเร็จ

97.38 : นักเรียนมีการพัฒนาโดยนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร

โดยไมเกิดโทษตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งใสใจในวิชาคอมพิวเตอร ไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 10

จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน กิจกรรมหองสมุด การคนควาผานสารสนเทศการเรียนการสอนแบบโครงงานการเรียนรูแบบกลุม การ

ทัศนศึกษานอกสถานท่ี

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร โดยไมเกิดโทษตอ

ตนเองและผูอ่ืนได

ผลสําเร็จ

97.38 : นักเรียนมีการพัฒนาโดยนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในดานการศึกษา และใชเทคโนโลยีอยางถูก ตองตามกฎ พรบ. คอมพิวเตอร

โดยไมเกิดโทษตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งใสใจในวิชาคอมพิวเตอร ไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการทดลอง ศึกษาคนควาในการทําโครงงานตามขั้นตอนมีความ สามารถในการคิด การ

แสดงออกถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูนําและผูตามที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนมีทักษะในการทดลอง ศึกษาคนควาหาความรู มีความเขาใจ ในการทําโครงงานตามขั้นตอนมีความสามารถในการคิดการ

แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความเปนผูนําและผูตามที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในปการศึกษา 2564 นี้เนื่อง

ดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมมีการประกวดโครงงาน แตนักเรียนของเราก็ไดทํา

โครงงานกันทุกคน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย
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95.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ไดรวมมือกันในการจัด

ฐานการทดลองวิทยาศาสตร การทํางานเปนทีม

ผลสําเร็จ

96.71 : นักเรียนไดรับความรูจากการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตรมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. 4. กิจกรรมเกร็ดนารูวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรับความรูทางดานวิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน

ผลสําเร็จ

95.07 : นักเรียนมีการจดบันทึกลงสมุดเกร็ดนารู ใฝรูใฝเรียนใสใจในการแสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกหองเรียนได

เพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. 5. กิจกรรม Math Day Camp

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ เสริมสรางทักษะการทํางานดวยตนเอง และทํางานรวม

กันจากการทํากิจกรรมตางๆในแตละกิจกรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในดานผูเรียน

ผลสําเร็จ

95.42 : นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไดรับการ

ฝกทักษะการทํางานดวยตนเองและการทํางานรวมกันจนสําเร็จตามเปาหมาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. 6. โครงการกสิณธรรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึงมัธยมศึกษาปที่6 และ G.1–G.12 มีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

การลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ

94.46 : นักเรียนในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใช

ประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

7. 7. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

ผลสําเร็จ

92.92 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

8. 8. กิจกรรมกสิณธรอนุรักษพลังงาน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 และ ICEP Grade 1-12 มีสวนรวมใน

กิจกรรมกสิณธรอนุรักษพลังงานโดยวิธีการปด ปรับ ปลด เปลี่ยน การใชพลังงาน และมีพฤติกรรมการใชพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ

93.33 : นักเรียนมีสวนรวม ในกิจกรรมมีความรูดานพลังงานรูจักใชพลังงานดวยการปด ปรับ ปลดเปลี่ยนและพฤติกรรมการใชพลังงานอยาง

ประหยัด
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

9. 9. โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสมกับ สถาณการณปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.79 : นักเรียน ไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆ นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่แสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆ

อยางเหมาะสมกับสถาณการณปจจุบัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 11

จัดโครงการ/กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.79 : นักเรียน ไดแสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆ นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่แสวงหาความรูจากการรวมกิจกรรมตางๆ

อยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

Page 90 of 159



95.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ไดรวมมือกันในการจัด

ฐานการทดลองวิทยาศาสตร การทํางานเปนทีม

ผลสําเร็จ

96.71 : นักเรียนไดรับความรูจากการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตรมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 3. กิจกรรมเกร็ดนารูวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรับความรูทางดานวิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน

ผลสําเร็จ

95.07 : นักเรียนมีการจดบันทึกลงสมุดเกร็ดนารู ใฝรูใฝเรียนใสใจในการแสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกหองเรียนไดเพื่อ

เปนการพัฒนาตนเอง

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4. กิจกรรม Math Day Camp

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ เสริมสรางทักษะการทํางานดวยตนเอง และทํางานรวม

กันจากการทํากิจกรรมตางๆ ในแตละกิจกรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในดานผูเรียน

ผลสําเร็จ

95.42 : นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนนอกหองเรียนตามความสนใจ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไดรับการ

ฝกทักษะการทํางานดวยตนเองและการทํางานรวมกันจนสําเร็จตามเปาหมาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. 5. โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษของผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความสามารถพิเศษและมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

ผลสําเร็จ

99.43 : นักเรียนมีความสามารถพิเศษและมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. 6. กิจกรรมศิลปะเพ่ือเยาวชน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความสนใจงานศิลปะเขารวมในกิจกรรมศิลปะมีผลงานที่ตนเองภูมิใจและสามารถวิพากษวิจารณงานศิลปะได

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีความสนใจงานศิลปะเขารวมในกิจกรรมศิลปะ มีผลงานที่ตนเองภูมิใจและสามารถวิพากษวิจารณงานศิลปะได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7. กิจกรรม Kasintorn Singing Contest

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ชื่นชอบในการรองเพลงและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานการรองเพลง

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจ ชื่นชอบในการรองเพลงและมีโอกาสไดแสดงความสามารถทางดานการรองเพลง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

8. 8. กิจกรรม Kasintorn Creation Award
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คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดมีความกลาแสดงออกในการแสดงความสามารถพิเศษของตน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาได

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนไดมีความกลาแสดงออกในการแสดงความสามารถพิเศษของตน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

9. 9. กิจกรรมเด็กไทยอนุรักษนาฏศิลป

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูวิชานาฏศิลป ปฏิบัติทารําเบื้องตนประกอบเพลง

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูวิชานาฏศิลป ปฏิบัติทารําเบื้องตนประกอบเพลง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

10. 10. โครงการกสิณธรรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึงมัธยมศึกษาปที่6 และ G.1 – G.12 มีความรูเกี่ยวกับสิ่ง

แวดลอม การลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ

94.46 : นักเรียนในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการลด คัดแยกขยะ นํากลับมาใช

ประโยชนและการอนุรักษพลังงานอยางประหยัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

11. 11. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

คาเปาหมาย
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90.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

ผลสําเร็จ

92.92 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทตางๆ นําความรูที่ไดรับมาใชในการแยกขยะในชีวิตประจําวัน มีวินัยใน

การทิ้งขยะใหถูกที่ มีสวนรวมกับกิจกรรมโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

12. 12. กิจกรรมกสิณธรอนุรักษพลังงาน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 และ ICEP Grade 1-12 มีสวนรวมใน

กิจกรรมกสิณธรอนุรักษพลังงานโดยวิธีการปด ปรับ ปลด เปลี่ยน การใชพลังงาน และมีพฤติกรรมการใชพลังงานอยางประหยัด

ผลสําเร็จ

95.11 : นักเรียนมีสวนรวม ในกิจกรรมมีความรูดานพลังงานรูจักใชพลังงานดวยการปด ปรับ ปลดเปลี่ยนและพฤติกรรมการใชพลังงานอยาง

ประหยัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 12

จัดใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามมาตรฐานหลักสูตรมีการวิจัย นิเทศ ติดตาม

โครงการ

1. 1. โครงการวิจัยในช้ันเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : งานวิจัยของบุคลากรครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและยังสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

Page 94 of 159



2. 2. โครงการนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : คุณครูทุกทานที่ปฏิบัติหนาที่การสอน ไดพัฒนาและปรับปรุงงานดานวิชาการของตนเองใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง มีการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของครูและโรงเรียนอยางตอเนื่องการเรียนการสอนทุกระดับ

ชั้นไดพัฒนาและปรับปรุงดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพใหไดมาตรฐาน

ผลสําเร็จ

100.00 : คุณครูทุกทานไดรับการนิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของการสอน ไดพัฒนาและปรับปรุงงานดานวิชาการของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ไดรับการสงเสริมและคําแนะนําจากคณะกรรมการนิเทศไปพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการสอนของตนเองมากยิ่ง

ขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. 3. โครงการจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูผูสอนจัดทําโครงการสอนและแผนการสอนลวงหนา ทําใหเกิดความมั่นใจในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด

เตรียมส่ือ การใชส่ือการสอน และการวัดผลประเมินผลตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัดของหลักสูตร

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูผูสอนทุกคนไดจัดทําโครงการสอน และแผนการสอนลวงหนา เกิดความมั่นใจในการสอน มีเปาหมายและทิศทางในการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน และ

การวัดผลประเมินผลตรงตามเนื้อหา และตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 4. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรครู พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน

ผลสําเร็จ
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98.50 : บุคลากรครู พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร สอดคลองกับความตองการและ

การเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน เสร็จส้ินกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net และ NT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ (O-NET และ NT) สูงกวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ผลสําเร็จ

94.70 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใน

การสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ปการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ไมมีการสอบ NT)

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 13

จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีระบบติดตามชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ มีการสอนเสริม/ซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

เปนรายบุคคล

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑที่ไดรับการสอนเสริมทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น

ผลสําเร็จ

95.13 : นักเรียนที่เขารวมโครงการซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑไดรับการสอนเสริมทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนสูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

94.76 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑจะไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาภาษาไทยเพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนและมี

การสงตอรายช่ือในระดับช้ันตอไปเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น

ผลสําเร็จ

93.12 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร ทําใหสอบผานเกณฑการเรียนวิชาคณิตศาสตร

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

90.10 : นักเรียนทุกระดับช้ันที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดรับการชวย

เหลือและสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตรสงผลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีผลการเรียนดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. 5. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

94.92 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่ดีขึ้นทุกคน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. 6. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น
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ผลสําเร็จ

95.98 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 7. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑไดรับการชวยเหลือและสอนเสริมวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ

96.05 : นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถและมีผลการเรียนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. 8. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่1-6 และนักเรียนชั้น Gr.1- Gr.12 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพขึ้นดี

ผลสําเร็จ

94.83 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

วิชาการงานอาชีพ มีผลการเรียนที่ดีและสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด

มาตรฐานการ - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

9. 9. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

ผลสําเร็จ

98.82 : นักเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพในดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. 10. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดรับการคัดกรองแยกกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา พรอมทั้งไดรับการพัฒนา ปองกันแกไข นักเรียนใชชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข และรวมมีจิตอาสาในชุมชน

ผลสําเร็จ

91.89 : นักเรียนไดรับการคัดกรองแยกกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา พรอมทั้งไดรับการพัฒนา ปองกันแกไข นักเรียนใชชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข และรวมมีจิตอาสาในชุมชน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

11. 11. โครงการหมอภาษา

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอานออกเสียงได และนักเรียนที่มีปญหาทางดานการอานตามหลักภาษาไทยสามารถพัฒนาการ

อานไดดีขึ้น

ผลสําเร็จ

90.97 : นักเรียนความสามารถในการอานออกเสียงได และนักเรียนที่มีปญหาทางดานการอานเปนการฝกฝนตนเองใหอานออกเขียนไดคลอง

ขึ้นรวมถึงไดพัฒนาการอานและการเขียนของตนเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถอานออกและเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของชาติ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

12. 12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net และ NT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ (O-NET และ NT) สูงกวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ผลสําเร็จ

94.70 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใน

การสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ปการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ไมมีการสอบ NT)

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 14

สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน

โครงการ

1. 1. โครงการสวัสดิการและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ
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100.00 : บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2. โครงการบุคลากรดีศรีกสิณธร

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปนที่ยอมรับของบุคลากรอื่นๆ พรอมกันนี้ไดมีการ

พัฒนาบุคลากรและองคกรใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

94.00 : บุคลากรในโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปนที่ยอมรับของบุคลากรอื่นๆ และบุคลากรมีความ

ทุมเทและปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 15

จัดใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง

โครงการ

1. 1. โครงการจัดการความรูสูการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผาน ICT

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากร และบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากร บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากแหลงเก็บขอมูล ขาวสาร ความรู ผานเว็บไซต

www.is.kasintorn.ac.thที่ทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 2. โครงการขยายผลความรูสูภาคปฏิบัติ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูและบุคลากรสามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยงายและเปนระบบ รวมถึงไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําความ

รูไปใชสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ
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90.25 : ครูและบุคลากรได มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําความรูใหมๆไปใชสูผูเรียนไดอยางมีระบบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. 3. โครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมน้ัน ๆ นําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดรับจากการอบรมมาพัฒนาตนเอง ขยายผลใหแก

เพ่ือนรวมงาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ผลสําเร็จ

95.04 : บุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขาอบรมน้ันๆ ไดนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดรับจากการอบรมมาพัฒนาตนเอง และขยายผลใหแก

เพ่ือนรวมงาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 4. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.65 : บุคลากรฝายสนับสนุนของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดทําสารสนเทศของตนเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

5. 5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

95.00 : บุคลากรครูไดเพ่ิมพูนความรูและนําความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอน
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ผลสําเร็จ

97.61 : คุณครู สามารถนําเอาความรูที่ไดจากการอบรมมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและมีการพัฒนาทักษะดานการใชงานคอมพิวเตอร

เร่ืองการใชงาน Application Zoom โดยการใชสอนออนไลน รวมไปถึงเผยแพรและถายทอดความรูใหกับผูอื่นที่จะชวยพัฒนาการเรียนการ

สอนใหกับนักเรียนตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 16

พัฒนาและบํารุงรักษาใหอาคารสถานท่ี และหองประกอบการเรียนรูตางๆ รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารมีความพรอม และมีปริมาณที่เพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. 1. โครงการฝกซอมปองกันอุบัติภัย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทางออกจากตัวอาคารขณะเกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

ผลสําเร็จ

98.75 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทางออกจากตัวอาคารขณะเกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

2. 2. โครงการหองเรียนสะอาด

คาเปาหมาย

90.00 : หองเรียนและหองประกอบการ สะอาดและมีระเบียบเรียบรอย

ผลสําเร็จ

98.20 : หองเรียนและหองประกอบการ ทุกหอง มีความสะอาด และมีระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. 3. โครงการพัฒนาคุณภาพสุขอนามัยของโรงประกอบอาหารและโรงอาหาร
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คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับบริการและไดรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะใน

โรงประกอบอาหารมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

ผลสําเร็จ

95.13 : นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรไดรับบริการและไดรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะใน

โรงประกอบอาหารมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร

คาเปาหมาย

90.00 : ผูใชบริการมีอาคารสถานที่พอเพียง คงทนแข็งแรงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดลอมที่ดี ใหเอื้อตอการใชบริการ

และการเรียนรู

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูใชบริการมีอาคารสถานที่เพียงพอ คงทนแข็งแรงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดลอมที่ดี ใหเอื้อตอการใชบริการ

และการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 17

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีดานการศึกษาใหมีความทันสมัย พรอมใช และมีจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : คุณครูทุกคนสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตร ตรงตามตัวชี้วัด และตรงตามความ

ตองการที่ใชสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อทําใหการเรียนการสอนมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : คุณครูไดผลิตส่ือการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

มากขึ้น นําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 18

จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

โครงการ

1. 1. โครงการวิชาการคริสตมาส และราตรีชมพู- ขาว

คาเปาหมาย

97.00 : ผูเขารวมโครงการไดรับความรู จากนิทรรศการดานการเรียนการสอนที่ไดเรียนมาตลอดปการศึกษา และนักเรียนกลาแสดงออกใน

ความสามารถพิเศษของตนบนเวที

ผลสําเร็จ

98.10 : ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากนิทรรศการดานการเรียนการสอน และหนวยงานตาง ๆ นักเรียนกลาแสดงออกในความสามารถ

พิเศษของตนอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. โครงการวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่น

ผลสําเร็จ

95.91 : นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสมตามวัยและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. 3. โครงการงานประชาสัมพันธโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : บุคลากรในโรงเรียน / นักเรียน / ชุมชน ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเนื่องและทั่วถึง

ผลสําเร็จ
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96.07 : บุคลากรในโรงเรียน / นักเรียน / ชุมชน ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงทัน

ตอสถานการณในปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. 4. โครงการขยายผลความรูสูภาคปฏิบัติ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูและบุคลากรสามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยงายและเปนระบบ รวมถึงไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําความ

รูไปใชสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.25 : ครูและบุคลากรได มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําความรูใหมๆ ไปใชสูผูเรียนไดอยางมีระบบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. 5. โครงการสงเสริมการใชหองสมุดเพ่ือพัฒนาการอานของผูเรียน

คาเปาหมาย

96.00 : นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากการอานหนังสือ ปายนิเทศและมุมความรูตางๆ จากหองสมุด นักเรียนอานหนังสือและเขาใช

หองสมุดเพ่ิมมากขึ้น

ผลสําเร็จ

96.78 : นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากการอานหนังสือ ปายนิเทศและมุมความรูตางๆ จากหองสมุด นักเรียนอานหนังสือและเขาใช

หองสมุดเพ่ิมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. 6. โครงการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

95.00 : ครูและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่

กําหนด

ผลสําเร็จ

98.09 : ครูและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่
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กําหนด ทําใหการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนมีคุณภาพและตามเกณฑของคาเปาหมายตัวชี้วัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. 7. โครงการ KSP Product

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 และ G.1 – G.12 ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑน้ํายาลางมือและการใชนํ้ายาลางมือในการทําความสะอาดมือ

ผลสําเร็จ

91.40 : นักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้ายาลางมือและการใชน้ํายาลางมือในการทําความสะอาดมือ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 19

จัดโครงการ/กิจกรรม ใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการเรียนรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอรเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นและรวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

ผลสําเร็จ

95.60 : นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นจากวิทยากร ในทองถิ่นของตนเอง และจากอินเทอรเน็ต รวมทั้งมีสวนในการรวม

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไปโดยการมีสวนรวมทํากิจกรรมที่วิทยากรมาใหความรูและปฏิบัติจริง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. 2. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

คาเปาหมาย
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90.00 : บุคลากรครู พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน

ผลสําเร็จ

98.50 : บุคลากรครู พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร สอดคลองกับความตองการและ

การเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน เสร็จส้ินกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3. โครงการ วันวิชาการ คริสตมาสและราตรี ชมพู–ขาว

คาเปาหมาย

97.00 : ผูเขารวมโครงการไดรับความรู จากนิทรรศการดานการเรียนการสอนที่ไดเรียนมาตลอดปการศึกษา และนักเรียนกลาแสดงออกใน

ความสามารถพิเศษของตนบนเวที

ผลสําเร็จ

98.10 : ผูเขารวมโครงการไดรับความรู จากนิทรรศการดานการเรียนการสอน และหนวยงานตาง ๆ นักเรียนกลาแสดงออกในความสามารถ

พิเศษของตนอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4. โครงการเด็กไทยหัวใจรักชาติ รักษศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวโดยเขารวม

กิจกรรมวันสําคัญดังกลาว

ผลสําเร็จ

95.01 : นักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของพอแม ครู อาจารยและผูมีพระคุณ โดยมาจากมาจากสถิติการเขารวม

กิจกรรม และการเขียนเรียงความ ทําการดอวยพรใหคุณพอและคุณแม แตดวยสถานการณโควิด-19 ทําใหทางโรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรม

ตางๆ ไดเต็มรูปแบบเหมือนเชนปที่ผานๆ มา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

5. 5. กิจกรรมตักบาตรเพ่ือเปนพระราชกุศล

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการนําขาวสารอาหารแหง และเครื่องไทยทานตางๆ มารวมทําบุญตักบาตรกับทางโรงเรียน

ซ่ึงแสดงถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามของไทยตามเปาหมาย

ผลสําเร็จ

95.33 : นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวมดวยการนําขาวสารอาหารแหง

เครื่องไทยทานตางๆมารวมทําบุญตักบาตร นักเรียน ครู ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของ

ไทย (ปการศึกษา 2564 นักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรวมทําบุญตักบาตรที่บานในตอนเชา หรือบางคนนําขาวสารอาหารแหง เครื่องไทยทาน

ตางๆไปทําบุญที่วัด แลวสงภาพถายมาใหคุณครู)

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. 6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 และนักเรียนระดับชั้น

Gr.1 –Gr.12 ที่เขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ แสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคนดี โดย

นักเรียนทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการดวันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวมกันรอง

เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมในวันแมแหงชาติ โดยการแสดงความกตัญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมที่ไดเลี้ยงดูมาจนเติบโตเปนคน

ดี โดยนักเรียนทุกคน เขียนเรียงความ ระบายสีภาพ พรอมคําบรรยาย นําการดวันแม ดอกมะลิ หรือพวงมาลัยไปกราบแม เปนการอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยรวม

กันรองเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา เปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. 7. โครงการสานสัมพันธผูปกครอง

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดสานสัมพันธกัน เพื่อชวยปรับปรุงแกไข
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ดานการเรียน ดานความประพฤติของนักเรียน ผูปกครอง ไดทราบขาวสารของโรงเรียนโดยผานใบขาวดี วารสารบานกสิณธรและสานสัมพันธ

ผูปกครอง และส่ือสารทาง www.kasintorn.ac.th www.facebook.com/kasintornSaintpeter Twitter IG:kasintorn_saint_peter

Yourtube:KSP Channel ทางโทรศัพท และไดเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดสานสัมพันธกัน เพื่อชวยปรับปรุงแกไข

ดานการเรียน ดานความประพฤติของนักเรียน ผูปกครอง ไดทราบขาวสารของโรงเรียนโดยผานใบขาวดี วารสารบานกสิณธรและสานสัมพันธ

ผูปกครอง และส่ือสารทาง www.kasintorn.ac.th www.facebook.com/kasintornSaintpeter Twitter IG:kasintorn_saint_peter

Yourtube:KSP Channel ทางโทรศัพท และไดเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 20

จัดการบริหารงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1. 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : เจาหนาที่ดานการเงินและเจาหนาที่ธุรการจัดทําบัญชีและเอกสารของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถใช

โปรแกรม PSIS ไดอยางถูกตอง

ผลสําเร็จ

98.63 : เจาหนาที่ดานการเงินและเจาหนาที่ธุรการจัดทําบัญชีและเอกสารของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถใช

โปรแกรม PSIS ไดอยางถูกตอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 2. โครงการทุนเรียนดีพ่ี ม.ปลาย

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความประพฤติดี มีขวัญกําลังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการเรียนใหเต็มศักยภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยมีความประพฤติดี ไดรีบขัวญกําลังใจมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนใหเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3. โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : การจัดซื้อจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ

เพ่ือใหบุคลากรครูและนักเรียนไดนําสื่อวัสดุอุปกรณที่จัดซ้ือใหนําไปใชอยางคุมคา

ผลสําเร็จ

93.75 : การจัดซื้อจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ ซึ่ง

บุคลากรครูและนักเรียนไดนําส่ือวัสดุอุปกรณที่จัดซ้ือใหไปใชประโยชนอยางคุมคา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 21

จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและความรูที่มีประโยชนแกชุมชนเพื่อใหผูเรียนที่มีสวนเกี่ยวของรับรูไดโดยงาย

โครงการ

1. 1. โครงการสานสัมพันธผูปกครอง

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดสานสัมพันธกัน เพื่อชวยปรับปรุงแกไข

ดานการเรียน ดานความประพฤติของนักเรียน ผูปกครอง ไดทราบขาวสารของโรงเรียนโดยผานใบขาวดี วารสารบานกสิณธรและสานสัมพันธ

ผูปกครอง และส่ือสารทาง www.kasintorn.ac.th www.facebook.com/kasintornSaintpeter Twitter IG:kasintorn_saint_peter

Yourtube:KSP Channel ทางโทรศัพท และไดเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดสานสัมพันธกัน เพื่อชวยปรับปรุงแกไข

ดานการเรียน ดานความประพฤติของนักเรียน ผูปกครอง ไดทราบขาวสารของโรงเรียนโดยผานใบขาวดี วารสารบานกสิณธรและสานสัมพันธ

ผูปกครอง และส่ือสารทาง www.kasintorn.ac.th www.facebook.com/kasintornSaintpeter Twitter IG:kasintorn_saint_peter

Yourtube:KSP Channel ทางโทรศัพท และไดเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. 2. โครงการสื่อสัมพันธชุมชนและสถานศึกษา

คาเปาหมาย
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90.00 : ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เชน ครู ผูปกครอง และนักเรียน เกิดความเขาใจและไดรับขอมูล

ขาวสารจากทางสถานศึกษาอยางตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เชน ครู ผูปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจตอการไดรับ

ขอมูลขาวสารจากทางสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 22

จัดใหมีโครงการ /กิจกรรมที่ชวยในการพัฒนาชุมชนและบุคคลในชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

โครงการ

1. 1. โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม

คาเปาหมาย

86.00 : ผูเขารวมโครงการจิตอาสาไดรับความรู ความเขาใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมอยางถูกตอง และมีความรับผิดชอบ มีความสุขใน

กิจกรรมตางๆ ที่ไดทํา

ผลสําเร็จ

88.90 : ผูเขารวมโครงการจิตอาสาไดรับความรู ความเขาใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมอยางถูกตอง และมีความรับผิดชอบ มีความสุขใน

กิจกรรมตางๆที่ไดทําไดดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. 2. โครงการฝกซอมปองกันอุบัติภัย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทางออกจากตัวอาคารขณะเกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

ผลสําเร็จ

98.75 : นักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และรูวิธีปองกันอุบัติภัยเบื้อง

ตนและเอาตัวรอดในอาคารที่เกิดอุบัติภัยตางๆ และ รูเสนทางออกจากตัวอาคารขณะเกิดอุบัติภัยและออกจากอาคารไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 1,320 1,243 94.17 77 5.83 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 1,320 1,246 94.39 74 5.61 0 0.00

3. ดานสังคม 1,320 1,251 94.77 69 5.23 0 0.00

4. ดานสติปญญา 1,320 1,252 94.85 68 5.15 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 351

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 258 36.83 44.13 39.83 45.14 +5.31 13.33 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 258 34.31 45.53 47.52 40.84 -6.68 -14.06 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 258 50.38 58.71 65.08 62.52 -2.56 -3.93 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
258 39.22 63.53 71.76 66.29 -5.47 -7.62 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

อางอิงประกาศกระทรวงศึกษา เร่ืองนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหผูเรียน ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถานศึกษาในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษา เขารับการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ (O-NET) ตามความสมัคร

ใจ โดยใหถือเปนสิทธิ์สวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 59 24.47 32.90 32.52 28.70 -3.82 -11.75 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 59 31.45 32.20 33.33 34.98 +1.65 4.95 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 59 51.19 61.20 61.74 57.15 -4.59 -7.43 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
59 31.11 46.92 53.73 44.60 -9.13 -16.99 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

อางอิงประกาศกระทรวงศึกษา เร่ืองนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหผูเรียน ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถานศึกษาในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษา เขารับการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ (O-NET) ตามความสมัคร

ใจ โดยใหถือเปนสิทธิ์สวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 72

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

คณิตศาสตร 4 21.28 27.04 25.89 33.13 +7.24 27.96 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 4 28.65 29.25 30.92 32.55 +1.63 5.27 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 4 46.40 43.63 45.49 58.93 +13.44 29.54 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 4 25.56 42.20 40.03 34.05 -5.98 -14.94 ไมมีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4 36.87 37.30 36.84 42.56 +5.72 15.53 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

อางอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ยกเลิกการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน

ของผูเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 15

กันยายน 2564 ดังนั้น การเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในการศึกษา 2564 จึงขึ้นอยูกับความสมัครใจของนักเรียนแตละคน
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 430 380 88.37 414 362 87.44 420 365 86.90 371 315 84.91 360 310 86.11 351 296 84.33

คณิตศาสตร 430 360 83.72 414 363 87.68 420 364 86.67 371 319 85.98 360 316 87.78 351 295 84.05

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

430 379 88.14 414 366 88.41 420 362 86.19 371 311 83.83 360 307 85.28 351 299 85.19

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

430 380 88.37 414 363 87.68 420 362 86.19 371 315 84.91 360 311 86.39 351 294 83.76

ประวัติศาสตร 430 367 85.35 414 348 84.06 420 357 85.00 371 315 84.91 360 306 85.00 351 304 86.61

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
430 418 97.21 414 406 98.07 420 412 98.10 371 366 98.65 360 358 99.44 351 341 97.15

ศิลปะ 430 421 97.91 414 397 95.89 420 412 98.10 371 361 97.30 360 354 98.33 351 342 97.44

การงานอาชีพ 430 421 97.91 414 404 97.58 420 414 98.57 371 365 98.38 360 353 98.06 351 345 98.29

ภาษาตาง

ประเทศ
430 414 96.28 414 404 97.58 420 363 86.43 371 309 83.29 360 304 84.44 351 288 82.05

หนาที่

พลเมือง
430 403 93.72 414 391 94.44 420 403 95.95 371 320 86.25 360 322 89.44 351 307 87.46

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม
430 378 87.91 414 365 88.16 420 412 98.10 371 309 83.29 360 295 81.94 351 305 86.89
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 120 97 80.83 125 101 80.80 125 104 83.20

คณิตศาสตร 120 94 78.33 125 97 77.60 125 101 80.80

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
120 89 74.17 125 98 78.40 125 98 78.40

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
120 96 80.00 125 102 81.60 125 101 80.80

ประวัติศาสตร 120 93 77.50 125 103 82.40 125 106 84.80

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 99 82.50 125 104 83.20 125 99 79.20

ศิลปะ 120 107 89.17 125 109 87.20 125 110 88.00

การงานอาชีพ 120 109 90.83 125 111 88.80 125 113 90.40

ภาษาตางประเทศ 120 97 80.83 125 102 81.60 125 99 79.20

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 120 93 77.50 125 101 80.80 125 101 80.80

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 120 89 74.17 125 99 79.20 125 100 80.00

หนาที่พลเมือง 86 69 80.23 89 69 77.53 91 71 78.02

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 120 97 80.83 125 101 80.80 125 99 79.20
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 117 93 79.49 126 101 80.16 125 103 82.40

คณิตศาสตร 117 86 73.50 126 98 77.78 125 99 79.20

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
117 88 75.21 126 99 78.57 125 97 77.60

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
117 94 80.34 126 102 80.95 125 102 81.60

ประวัติศาสตร 117 93 79.49 126 103 81.75 125 103 82.40

สุขศึกษาและพลศึกษา 117 99 84.62 126 104 82.54 125 104 83.20

ศิลปะ 117 95 81.20 126 109 86.51 125 108 86.40

การงานอาชีพ 117 97 82.91 126 114 90.48 125 111 88.80

ภาษาตางประเทศ 117 93 79.49 126 103 81.75 125 97 77.60

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 117 90 76.92 126 100 79.37 125 98 78.40

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 117 92 78.63 126 101 80.16 125 99 79.20

หนาที่พลเมือง 85 68 80.00 90 73 81.11 91 77 84.62

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 117 93 79.49 126 103 81.75 125 99 79.20
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 86 68 79.07 59 46 77.97 - - -

คณิตศาสตร 86 67 77.91 59 44 74.58 72 54 75.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
86 68 79.07 59 43 72.88 72 53 73.61

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
86 69 80.23 - - - 72 58 80.56

ประวัติศาสตร 86 68 79.07 59 47 79.66 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 86 71 82.56 59 48 81.36 - - -

ศิลปะ 86 71 82.56 - - - - - -

การงานอาชีพ 86 70 81.40 - - - - - -

ภาษาตางประเทศ 86 67 77.91 59 48 81.36 72 57 79.17

คอมพิวเตอร 86 74 86.05 59 49 83.05 72 60 83.33

หนาที่พลเมือง 86 66 76.74 59 48 81.36 - - -

ภาษาอังกฤษ อาน-

เขียน
86 68 79.07 59 47 79.66 72 58 80.56
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 86 69 80.23 58 45 77.59 - - -

คณิตศาสตร 86 68 79.07 38 29 76.32 33 25 75.76

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
40 29 72.50 58 43 74.14 38 29 76.32

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
86 71 82.56 58 47 81.03 38 31 81.58

ประวัติศาสตร 71 56 78.87 24 18 75.00 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 86 72 83.72 58 49 84.48 71 57 80.28

ศิลปะ 86 72 83.72 - - - 71 59 83.10

การงานอาชีพ 86 72 83.72 24 21 87.50 71 60 84.51

ภาษาตางประเทศ 86 69 80.23 24 19 79.17 38 31 81.58

คอมพิวเตอร 86 74 86.05 58 49 84.48 50 42 84.00

หนาที่พลเมือง - - - 58 48 82.76 - - -

ภาษาอังกฤษ อาน-

เขียน
86 70 81.40 58 47 81.03 71 58 81.69
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 420

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 430

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง - 72.79 - - - - - -

อานออกเสียง - 69.95 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 351

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
125.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
125.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
125.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
125.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
125.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
125.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 125.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 125.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 72

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 430 - - - - - - - - -

ป.2 414 - - - - - - - - -

ป.3 420 - - - - - - - - -

ป.4 371 - - - - - - - - -

ป.5 360 - - - - - - - - -

ป.6 351 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 119 - - - - - - - - -

ม.2 125 - - - - - - - - -

ม.3 125 - - - - - - - - -

ม.4 86 - - - - - - - - -

ม.5 59 - - - - - - - - -

ม.6 72 - - - - - - - - -

Page 125 of 159



3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

พหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การเรียนรูรูปแบบสะเต็ม (STEM

Education)
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

หองเรียน
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การจัดการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเอื้อตอการจัดการเรียนสอน

รูปแบบ Online ผานแพลตฟอรมตางๆ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การพัฒนาการศึกษาที่เกิดจากการมีสวน

รวมของชุมชน ในรูปแบบการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based

Management : SBM) และบริหาร

จัดการโดยใชกระบวนการ PDCA

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย สถานศึกษา ภาค/ประเทศ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2562

โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) สถานศึกษา เขตพื้นที่/จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 1,320

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 1,243 94.17
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 1,247

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 1,238

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 1,238

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 1,247

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 1,246 94.39
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 1,251

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 1,244

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 1,244

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 1,244

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 1,245

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 1,244

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 1,244

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,249

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 1,251
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 1,251 94.77
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 1,250

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 1,249

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 1,250

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 1,252

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 1,252

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 1,252

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 1,252 94.85
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 1,256

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 1,249

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย
√ - 1,244

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 1,247

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 1,256

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 1,257

สรุปผลการประเมิน 94.55
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

          ทางโรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย โดยมีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง และจดบันทึกเปนประจําทุกเดือน เพื่อ

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเด็กโดยครูประจําชั้นจะเปนผูจดบันทึกลงในระเบียนสะสมมีบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการ พรอมรายงานใหผูปกครอง

ทราบ ในดานการเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว สามารถทรงตัวไดดีนั้น ไดมีการจัดทําโครงการพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย เนนกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาง

ดานกลามเน้ือใหญ โครงการเชานี้ท่ีกสิณธร โครงการคายพัฒนาการระดับปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม

แอโรบิก เปนตน ในดานการใชมือและตาประสานสัมพันธไดดีนั้น ไดมีการจัดโครงการจิตรกรนอย และกิจกรรมสงเสริมกลามเนื้อเล็กผานกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

เชน การวาดภาพ การปน การฉีก การปะ การตัด การขยํากระดาษ เปนตน ในดานการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และปฏิบัติจนเปนนิสัยไดมีการจัดทํา

โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขนิสัยท่ีดี สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน ดูแลสุขภาพรางกาย ปฏิบัติตนตามขอตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียนกอนเขาหองเรียน มีการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ มีการใหบริการเคลือบฟลูออไรด มี

การใหความรูเก่ียวกับการปองกันตนเอง จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เปนตน ในดานสิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม

และสถานการณท่ีเส่ียงอันตราย มีการจัดโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

          ทางโรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูสงเสริม

ใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีราเริงแจมใสแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจกลาพูดกลาแสดงออก และมีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เชน

โครงการเวทีคนเกงจัดใหนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมุติ และเตนทําทาทางประกอบเพลง ดานการรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความ

สามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมนั้น ไดมีการจัดทําโครงการตนกลาความดี เพื่อการปฏิบัติตนเปนคนดี โครงการวันสําคัญตางๆ ในดานการชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการ

เคลื่อนไหวจัดใหมีโครงการจิตรกรนอย โครงการพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลปกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนตน

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

              โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัย รูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รูจักชวยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การลางหนา แปรงฟน การสวมเสื้อผา การสวมและถอดรองเทา การเก็บของเลนของใชเขาที่ เปนตน ดานการมีวินัยมี

การจัดทําโครงการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมระเบียบวินัยในดานตางๆ เชน การเขาแถว เคารพธงชาติ การเขาแถวรับของ การขึ้นลง

บันได เปนตน ดานการประหยัดและพอเพียง มีการจัดทําโครงการยุวฑูตนอยพอเพียง มีการจัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรู   เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเห็ด

นางฟา และพืชผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนูนอยกสิณธรรักษสิ่งแวดลอม ในดานการมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน ดานการ

มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ไดจัดทําโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยมีการฝกฝนใหมีมารยาทในการไหว การเดินผานผูใหญ การรับของ การมี

สัมมาคาราวะกับผูใหญ การพูดจาไพเราะออนหวาน เปนตน ดานการยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและทํางานรวมกับผู

อ่ืนไดน้ันมีการจัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและโครงการอาเซียนนารู

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

              ทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย มีการสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้ง

คําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบโดยจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยโครงงาน ซึ่งมีทั้ง Project Approach และโครงงาน

วิทยาศาสตร โดยมีการเชารวมกับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ในดานการอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย สื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

นั้น มีการจัดทําโครงการหนูนอยรักการอาน โครงการพิธีกรนอย โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยครูชาวตาง

ชาติเจาของภาษา ในดานการมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร การคิดแกปญหา สามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ไดและ

สรางสรรคผลงาน ตามความคิดและจินตนาการและใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดมีการจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูรูปแบบ STEM โครงการสง

เสริมการเรียนรูดวยโครงงาน โครงการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศ โครงการหนูนอยสมองไวเสริมสรางเชาวนปญญา โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดับ

ปฐมวัย โครงการพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย โครงการหนูนอยยุคใหมใสใจ ICT โครงการเชฟตัวนอย และโครงการวิชาการกาวไกลสงเสริมการแขงขันสูภายนอก
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
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          มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบททองถิ่น โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาประกอบ

ไปดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครองผูแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยผานการเห็นชอบจาก คณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีกิจกรรม สื่อ อุปกรณที่เอื้อตอการเรียนรู ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กแตละคน เด็ก

เรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ มุงพัฒนาเด็กทุกคนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย รักทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ชื่น

ชนในศิลปวัฒนธรรมไทย เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นไดมีจินตนาการความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหาและใฝรู

ใฝเรียน ตลอดจนมีมารยาทที่ดีงามเหมาะสมกับความเปนไทย สามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสารได สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น จัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูปกครองไดมีความรูความเขาใจมากขึ้น เชน การประชุมผูปกครอง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการเรียนรูในรูปแบบโครงการ (Project

Approach) รวมในการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนรวมกับคุณครูในการประเมินพัฒนาการนักเรียนผานสมุดสารสัมพันธ การสื่อสารผาน Line OA เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาของนักเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองมาเผยแพรความรูในกิจกรรมเวทีภูมิปญญาทองถิ่น

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน                         

                   จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย และตรงตามสาขาวิชาที่

กําหนดหรือปริญญาตรีสาขาอื่นแตไดรับการสนับสนุนใหไดรับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด มีจํานวนครูเพียงพอตอทุกระดับชั้น ทุกหองเรียน สง

เสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ สนับสนุน พัฒนาใหความรูแกครูดวยการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง เพ่ือนําความรูและทักษะมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่

สมบูรณและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

           โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร สงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหความรูแกครูดวยการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง จากการอบรม สัมมนา ประชุมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดมุงหมาย ธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงสรางของหลักสูตร คุณลักษณะตามวัย ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียน ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเลือกใชวิธีการจัดประสบการณสอน เทคนิคการจัด

ประสบการณ ส่ือ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินพัฒนาการ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และจัดการชั้นเรียนที่สง

เสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเนนสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ท่ีมีลักษณะในเชิงบวกและเกื้อกูล สรางสภาพแวดลอมที่เปนบวก และ

สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกคน อยางตอเนื่อง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมประจํา

วัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กและสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาและ

แนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็ก ตลอดจนครูทุกคนทําการวิจัยและนําผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใชในการแกปญหาและการพัฒนาเด็ก

2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ

            ครูผลิตสื่อและใชสื่อเทคโนโลยีทุกคน อยางหลากหลาย เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีความสอดคลองกับกิจกรรมการจัดประสบการณ และ

สอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน สื่อมีความปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก โดยใชเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ครูจัด

ส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู มีบรรยากาศอบอุนคลายบาน มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเสริมประสบการณ มี

วัสดุอุปกรณหลากหลาย เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดครอบคลุมท้ัง 4 ดาน เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง

สอบถามและรับฟงความคิดเห็น ช่ืนชม พูดคุยดวยความเปนมิตร แสดงนํ้าใจไมตรี ยิ้มแยม แจมใสอยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนใหผูปกครองแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ

เด็ก ใหคําแนะนําในการพัฒนาและแกไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอยางเสมอภาค    และมีการจัดทําขอมูลใหเห็นรองรอยการพัฒนาและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

จากการทํากิจกรรม ทั้งรายบุคคลและรายกลุมอยางหลากหลาย โดยมีการกําหนดเปาหมาย การนําเสนอขอมูลใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา

การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ท่ีสอดคลอง เหมาะสมกับขอมูลที่จัดเก็บ ดําเนินการวางแผนโดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูล จัดทําและจัดแสดงขอมูลตลอดจนการนํา

ขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

               ครูนําเอาเทคโนโลยี เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เปนการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพทางการเรียนรูแกผูเรียน และในสภาพปจจุบันการเรียน

การสอนก็ไมอาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได เรียนรูเทคโนโลยีตางๆ แลววิเคราะหความเปนไปได ใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ที่มีความ

พรอมในระดับหน่ึง และพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อนําพาผูเรียนใหสามารถเรียนรู ดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

          สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด และดําเนินการตาม

แผน มีการประชุมฝายบริหาร ประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษากํากับติดตามผลการดําเนิน
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งาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครอง ผูปกครองทุกฝายมีสวนรวม

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 51

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 51 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 51

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 51

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 51

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 50 98.04
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 51

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 50

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 49

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 90.00 51 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 51

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 51

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 51

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุม

ยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 51
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ที่ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 50 98.04

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 51

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 49

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 51

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 50

สรุปผลการประเมิน 99.02
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

          ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  และนําผลจากการวิเคราะหมาใชในการออกแบบ การจัดประสบการณ  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

ดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ประเมินพัฒนาการ 4 ดานตามบัญชีเรียกชื่อ

และสมุดบันทึกพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ประเมินตามสภาพจริงผานกระบวนการจัด

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  บันทึกพัฒนาการเด็ก 4 ดาน บันทึกพัฒนาการเด็กลงสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ไดแก จัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา

คุณครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรก 4 สาระการเรียนรู ไดแก เรื่องราวเกี่ยว

กับตัวเด็ก เด็กควรรูจักช่ือ นามสกุล รูปราง หนาตาของตน รูจักอวัยวะ ตางๆ วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาดปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

เรียนรูที่จะเลนและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองคนเดียวหรือรวมกับผูอื่น ตลอดจนการเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและแสดงมารยาทที่ดี เรื่องราวเกี่ยวกับ

บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรูเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของ หรือมี

โอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตาม

ธรรมชาติ เชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรไดรูจักสี ขนาด รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช

ยานพาหนะ และการสื่อสารตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน

           ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเลนผานกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็ก

เปนรายบุคคล จัดกิจกรรมผานรูปแบบการสอนแบบโครงงาน   วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูโดยการแสวงหาความรู คนควาหาคําตอบในสิ่งที่

อยากเรียนรูและสงสัย ดวยวิธีการตางๆท่ีหลากหลายตามความสนใจ การสืบคนอาจทําใหเด็กกลุมเล็กๆ หรือเด็กทั้งหองเรียนรวมกันหรืออาจเปนเพียงเด็กคนใดคน

หน่ึง เพ่ือหาคําตอบจากคําถามที่เด็กรวมกันคิดกับเพื่อนๆหรือรวมกันคิดกับครู ทําใหเกิดกระบวนการสืบคน การจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบโครงงาน จะปรากฏ

ในแตระยะของการทําโครงงาน แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ระยะเริ่มตนโครงงาน ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนาโครงงาน ระยะที่ 3 ระยะสรุปโครงงาน ซึ่งการเรียน
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รูแบบโครงงานจะใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูไป เพื่อใหเด็กลงมือปฏิบัติ  ทําการสังเกต สํารวจ คนหา ทดลอง สรุป และอภิปรายผล นําเสนอเผยแพรใน

รูปแบบตางๆ โดยเลือกวิธีการสอนเทคนิคการสอน สื่อ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนที่หลากหลาย สอดคลองความแตกตาง

ระหวางบุคคล

          จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  เต็มศักยภาพ เพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนาทางสมอง ตอบ

สนองความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล โดยความรวมมือของพอแมผูปกครอง ชุมชนและความคิดสรางสรรค ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชนการจัด

ประสบการณและกิจกรรมผานรูปแบบการสอนแบบโครงงาน เพื่อใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ทําการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง สรุป และอภิปรายผลจัดกิจกรรม

การเรียนรูบูรณาการกับการเลนผานกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็กรายบุคคล ทั้งดานกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป เพลง เกมการศึกษา 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

        ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม จัดประสบการณท่ีเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบโครงงาน มาจัดให

กับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนวิธีการสอนท่ีมุงเนนใหเด็กไดเรียนรูดวยประสบการณตรงจากการสังเกตสํารวจ คนควา ทดลอง สืบคน และแกปญหาดวยตนเอง

        เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนาทางสมอง ตอบสนองความสนใจ

ความแตกตางระหวางบุคคล และความคิดสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรเด็กไดลงมือทดลองปฏิบัติ สังเกต สํารวจ คนควา

สรุป และอภิปรายการเรียนรูที่เปนไปในลักษณะเรียนปนเลน เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานควบคูไปกับการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนพัฒนาการทาง

สมอง การใชคําถามเพ่ือกระตุนใหสมองคิดออกมาในรูปแบบของ  การเลน จัดประสบการณตอบสนองการเรียนรูเด็กเปนรายบุคคล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บูรณาการผานการเลนลานกิจกรรมพัฒนาพหุปญญาเด็กไดเลนและเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนพัฒนาการทางสมอง ผานการเลนและเรียนรู กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

เด็กไดรับประสบการณตรง รวมกิจกรรมอยางอบอุนและมีความสุขกับการเลนผานกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล ทั้งดานกิจกรรม

กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป เกมการศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเปนรายบุคคล ทํากิจกรรมกลุมยอยกับเพื่อน และเรียนรูผานประสบการณจริง

             จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย ใชแหลงเรียนรู และสื่อภายนอกหองเรียนอยางหลากหลายและคุมคาจัดบริเวณสถานที่และสภาพแวดลอมเปน

แหลงพัฒนาการของเด็ก ลานอเนกประสงคจัดกิจกรรมการเรียนพลศึกษา การเลนนํ้าเลนทราย จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก เชน หองสมุดและศูนย

วิทยาการเปนการปลูกฝงใหเด็กรักการอาน หองศูนยสงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเชาวนปญญา จัดกิจกรรมฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ

หอง Visual Studio จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร หองคอมพิวเตอรฝกทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจกรรมทดลอง

วิทยาศาสตร ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือกระทํา สงเสริมใหเกิดความสนุกสนาน นาสนใจอยางตอเน่ือง

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

              ครูจัดหองเรียนสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบรรยากาศ สภาพแวดลอมรมรื่น สวยงามนาอยู ภายในหองเรียน

บริเวณหองเรียน จัดบรรยากาศเนนความอบอุนเหมือนอยูที่บาน หองเรียนมีความสะอาด อากาศถายเท และมีความมั่นคงแข็งแรง ทําใหเกิดความปลอดภัยนาอยู

มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน มุมประสบการณและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชพื้นที่มุมแสดงผลงานของนักเรียน และมุมประสบการณตางๆที่หลากหลาย เชน

มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร มุมธรรมชาติ มุมพลาสติกสรางสรรค มุมเกมการศึกษา เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน มุมธรรมชาติ บริเวณรอบ

อาคารเรียน มีแหลงเรียนรูที่มีคุณคา ใหเด็กไดเรียนรูอยางหลากหลาย มุมประสบการณภายในหองเรียนสามารถปรับเปลี่ยนตามหนวยการเรียนรูอยางตอเนื่อง ครู

ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร หองสมุดและศูนยวิทยาการ หองศูนยสงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเชาวน

ปญญา หองนิทาน  Visual Studio แหลงเรียนรูดังกลาว เปนแหลงเรียนรูท่ีเด็กๆไดเขาไปใชในการเรียนรูอยางแทจริง โดยจัดกิจกรรมเสริมใหเกิดความสนุกสนาน

นาสนใจอยางตอเน่ือง

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเด็ก

                มีการประเมินพัฒนาการจากการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายไดประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลเนนการประเมิน

ตามสภาพจริงในพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา ครูประเมินตามสภาพจริงผานกระบวนการจัดกิจกรรมหลัก 6

กิจกรรม โดยวิธีการประเมินพัฒนาการของเด็กแตละคนไวในสมุดรายงานพัฒนาการนักเรียน

                     วิเคราะหผลและประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองมีสวนรวมจากกิจกรรมโครงการ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายงานใหผูปกครอง

ทราบอยางเปนระบบ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน บันทึกพัฒนาการ 4 ดานเปนรายบุคคล โดยครูจะสงรายงานผูปกครอง เพื่อเปนแนวทางแกไขและพัฒนารวม

กัน ประเมินพัฒนาการดวยแฟมสะสมผลงาน ซึ่งไดดําเนินการประเมินโดยครูและความพึงพอใจของเด็ก สงใหผูปกครองรับทราบพัฒนาการของเด็ก จัดโครงการ

รอยใจผูปกครองสูหองเรียนกสิณธร เปนการประชุมระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้นเพื่อเสนอขอแลกเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนขณะอยูที่บานกับที่โรงเรียน

            นําผลการประเมินท่ีไดจากการวิเคราะหผลการประเมินถึงปญหา ไปพัฒนาคุณภาพเด็กใหมีประสิทธิภาพ  แนวทางพัฒนาการเด็กโดยหัวหนาสายชั้น ครู

ประจําช้ัน ผูชวยผูอํานวยการ จัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กโดยครูบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน นํามาวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับพัฒนาการอยางเหมาะ

สมกับวัย มีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 2,932

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 80.00 2,710 92.43
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,711

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,708

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 2,715

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 2,706

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
80.00 2,712 92.50

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 2,704

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 2,710

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 2,723

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 2,738 93.38
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 2,778

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 2,697

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 2,710 92.43
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 2,714
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 2,705

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 2,708 92.36
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 2,708

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 2,710 92.43
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 2,713

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 2,706

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 2,782 94.88
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 2,788

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 2,776

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 2,793 95.26
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 2,789

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 2,796

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 2,788 95.09
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 2,788

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 2,793 95.26
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 2,786

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 2,799

สรุปผลการประเมิน 93.60
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนา

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน จากแนวทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัดขึ้น พบวา

ผูเรียนสวนใหญเปนผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผานตามเกณฑ

          1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ดานความสามารถในการอานและเขียน โรงเรียนไดสงเสริม ปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัย

รักการอานและการเขียนจากโครงการและกิจกรรมตางๆ เชน โครงการสงเสริมการใชหองสมุดเพื่อพัฒนาการอานของผูเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

 โครงการหมอภาษา พรอมกันนี้ไดจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยใหกับนักเรียนแตละกลุม

ในช่ัวโมงเรียน ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู   โครงการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุมที่มีปญหาในการอานและเขียน

เปนการสอนเสริมใหนักเรียนในเวลาพักกลางวัน   อีกท้ังไดจัดกิจกรรมการแขงขันตางๆ เชน การแขงขันคัดลายมือ การเขียนตามคําบอก การเขียนเรียงความ

เปนตนสงเสริมนิสัยรักการอาน ทักษะการคิด การสื่อสาร และการทํางานเปนทีม   โดยการใหนักเรียนสรุปบทเรียน   มุงใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู โดยการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง   นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การฟง การดู การพูด การเขียนและการตั้งคําถามในชั้นเรียนเพื่อคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม โดยจัดการเรียนรูเนนใหนักเรียนอานหนังสือ ตําราเรียน บทความ หรือสิ่งพิมพตางๆ อยางถูกตองตามหลักเกณฑ  ดานความสามารถในดานการ

ส่ือสาร โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการสื่อสาร จากโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม English Day Camp โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โครงการสงเสริมการใชภาษาจีน   โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร โครงการกสิณธรรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยให

ผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาสรางสรรคความรูใหม บูรณาการการเรียนรูทางภาษากับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และสงเสริมใหผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางภาษา

นอกสถานที่ เปนตน นอกจากนี้ครูผูสอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การฟง การดู

การพูด  การเขียนและการตั้งคําถาม เพื่อคนควาความรูเพิ่มเติม เชน การนําเสนอโครงงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การจัดทํารายงาน กิจกรรมจัดปายนิเทศวัน

สําคัญ เปนตน ความสามารถในดานการคิดคํานวณ โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดคํานวณ จากโครงการตางๆ เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT)   จัดสอนเสริมใหผูเรียนทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุม ติวคณิตศาสตรโจทยปญหา เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการเรียนรูดาน

วิชาการใหกับผูเรียน สงเสริมนิสัยรักการอาน ทักษะการคิด การสื่อสารและการทํางานเปนทีม โดยจัดโครงการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน กิจกรรมสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร กิจกรรม Math day camp เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการคิดแกปญหาเมื่อตองเผชิญในสถานการณจริง   กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแกปญหาตางๆ รวมกันได  

               2) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนไดสงเสริมจากการจัดโครงการและ

กิจกรรมตางๆ โดยสงเสริมใหผูเรียนทําโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ในชั้นเรียนยังไดมีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถความตองการและความสนใจของผูเรียน เนนทักษะกระบวนการคิด คิดเปน ทําเปน แก

ปญหาเปนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยเนนกิจกรรมท่ีพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ตั้งแตการวางแผน การฝกปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ

ประเมินผล โดยใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ เชน การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณจําลอง รูปแบบการระดมสมอง
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แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก ใชวิธีการเรียนอยางมีชีวิตชีวา ฝกผูเรียนใหความรับผิดชอบ

ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเผชิญสถานการณการเรียนรูจากปญหา และประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหาในชีวิตจริง

มีการสาธิต การประกวดและการนําเสนอผลงานของผูเรียน ฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใชกระบวนการทางปญญาใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะห เชน การสังเกต การ

บันทึก การฟง การตั้งสมมติฐานและการตั้งคําถาม ใชกระบวนการพัฒนาสูความสามารถในการคิดของผูเรียน โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ฝกการวิเคราะหและ

สังเคราะห สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระตางๆ นอกจากนี้โรงเรียนไดมีจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดใชความสามารถในการแก

ปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได เชน กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

          3) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหมๆ หรือตอยอดจากนวัตกรรมอื่นๆ  สงเสริมผู

เรียนเขาประกวดแขงขันในกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน การจัดทําโครงงานของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จัดกิจกรรมกสิณธรอนุรักษ

พลังงาน เปนตน ซึ่งเนนทักษะการทํางานเปนกลุมโดยท่ีผูเรียนสามารถเลือกสมาชิกในกลุมและเลือกบทเรียนที่ตองการนําเสนอ   ผูเรียนลงมีปฏิบัติการสรางสรรค

ผลงาน โดยมีการวางแผนการลงมือปฏิบัติ ที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรู และการดํารงชีวิตของผูเรียนทั้งปจจุบันและอนาคต

               4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนมีการสงเสริมผูนักเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีหองปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอแกผูเรียน โดยจัดโครงการตางๆ โครงการสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร และจัดทําหองศูนยศึกษาและสืบคนควาขอมูลดวย ICT ในสวนของระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหบริการแกผูเรียน

ในการใชเทคโนโลยีในการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต บริการคอมพิวเตอรสําหรับใชงานนอกเวลา โดยครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใชขอมูลที่มีความ

นาเช่ือถือ สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและแกปญหา บูรณาการกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีการออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น การจัดการเรียนการสอน

ดวย Google Classroom และ E-learning ดวยโปรแกรม Zoom การเรียนผานออนไลน มีการสงเสริมผูเรียนในการสืบคนขอมูลเพื่อจัดทํารายงานเชิงวิชาการ

การนําเสนอผลงานผานเทคโนโลยีหรือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาผูเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT)   โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของ

นักเรียนใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและความตองการเฉพาะบุคคล เชน กิจกรรม Math Day camp กิจกรรมEnglish Day camp โครงการสงเสริมตอยอด

ความเปนเลิศทางเพ่ือเพิ่ม ทักษะทางวิชาการของผูเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สงนักเรียนเขาแขงขันและรวมกิจกรรมดานตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก

และ มีการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET ,

NT)   เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบตางๆ เชน การติว O-NET, NT เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญในการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษา มีการประเมินผลการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง มีการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา

ซ่ึงมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ การวัด

และประเมินผลใชการบูรณาการกิจกรรมและประเมินจากสภาพจริงของผูเรียน ออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินที่ถูกตองสอดคลองกับตัวชี้วัด และสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานและเปนระบบ โดยการอิงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนทักษะกระบวนการคิด คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักนําเสนอวิธีคิด มี

การกําหนดแผนการจัดการเรียนรู เนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนในแตละ

กลุม มุงเนนการแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน หรือระดมสมอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา โดยเนนภาษาอังกฤษภาษา จีนในทุก

ระดับชั้นเรียน และในระดับมัธยมไดจัดใหมีเพ่ิมภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี อีกดวย ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาความรูของผูเรียนในรายวิชาตางๆ ผานการอบรม

การทํากิจกรรมตางๆ  ท่ีเนนการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้น 

          6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   โรงเรียนไดจัดทําโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะในการทํางาน

โดยเนนการมีสวนรวมและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT) โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหตรงกับความตองการของผู

เรียน โครงการวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เปนตน โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให

ตรงกับความตองการของผูเรียน เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชมรม  กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี พัฒนาความรู ความสามารถของผูเรียนใหมี

ทักษะรองรับอาชีพในกลุมประชาคมอาเซียนในอนาคต การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนที่มุงเนนขอบขายดานอาชีพ สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยใหผูเรียน

เรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม ฝกกระบวนการวางแผนการขาย การบริหารจัดการดวยตนเองเนนทักษะนักเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกประสบการณการ

ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ฝกกระบวนการวางแผน การทํางานเปนกลุม นอกจากน้ียังมีเตรียมความพรอมผูเรียนมองเห็นภาพอาชีพ

ตางๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นชองทางอาชีพของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนมีความรู และทักษะพรอมที่จะศึกษา

ตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ การจัดบริการแนะแนว สารสนเทศ กิจกรรม

แนะแนวในชั้นเรียน ขอบขาย การศึกษาตอ และอาชีพ  การติดตามผลการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ม.3 และ ม.6 โดยจัดกิจกรรมพี่พบนองทองมหาวิทยาลัย

เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกมาใหความรูดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มุงเนนขอบขายการศึกษาตอในชั้นเรียนทุกระดับชั้น ใหบริการขอมูล ประชาสัมพันธดานการศึกษาตอและการ
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ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เชน จัดทําปายนิเทศประชาสัมพันธ ใหบริการ ใหคําปรึกษาและสื่อสังคมออนไลน   มีการติดตามผลการศึกษาตอนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา  จัดทําการสํารวจขอมูลความตองการการศึกษาตอรายบุคคล การเลือกเรียนตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพ

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

          1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  โรงเรียนมีกระบวนการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่ดี คานิยมที่ดีโดยจัด

ทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เชน โครงการกสิณธรโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพพลเมืองของประเทศ

ชาติโดยใชหลักคานิยม   12 ประการ   กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา โครงการคนดีศรีกสิณธร โครงการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยสอดแทรกในกิจวัตร

ประจําวัน ตั้งแตกิจกรรมหนาแถวตอนเชา การเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ การสวดมนต การใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติตามขอตกลง ระเบียบขอ

บังคับของโรงเรียน การดูแลรักษาสุขภาพรางกายของตนเอง การรักษาความสะอาด การจัดเก็บของใช การเลนแบบมีกติกา ไปจนถึงการเปนผูใหบริการผูใหญ การ

ทักทายสวัสดี การทําความเคารพผูใหญ เปนการขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยปลูกฝงผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู

อยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ จัดโครงการเด็กไทยหัวใจรักชาติ รักษศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเปนกระบวน

การสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและรูจักชวยเหลือผูอื่น มีความเปนประชาธิปไตยในหมูคณะ

นอกจากน้ีทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิตในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนทักษะ

การทํางานเปนกลุมโดยเนนใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน มีความสํานึกในความเปนชาติไทย

ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

          2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โรงเรียนมีกระบวนการสงเสริม การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย สงเสริมความเปนไทย สงเสริม

ใหผูเรียนมีสํานึกในความเปนชาติไทย นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการแกปญหา เพื่อสงเสริมและอนุรักษวรรณคดีไทยใหสืบทอดตอคนรุน

หลัง สนับสนุนใหแตละกลุมสาระการเรียนรูจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เชน  กิจกรรมเด็กไทยอนุรักษนาฏศิลป แขงขันทักษะทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป

เปนตน

          3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  โรงเรียนไดสงเสริมโดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ที่สงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนภายใตขอบขายกิจกรรมแนะแนว 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานอาชีพ และดานสวนตัว อารมณ สังคม โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน พัฒนาระบบคัดกรองนักเรียนและการพัฒนาสงเสริมมุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจ รูจักตนเองในดานตางๆ ไดเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น สงเสริมพัฒนาผู

เรียนใหรูจักการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายผานกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย เรียนรูที่จะปรับตัวและรับมือกับผูอื่นและสถานการณ ที่มี

ความหลากหลายไดอยางเหมาะสม สามารถตัดสินใจเร่ืองตางๆ ไดเต็มตามความรูความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเอง เชน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  เปนตน

          4) สภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น โดยใหผูเรียนมีโอกาสในการเลือก

สมาชิกในกลุมดวยตนเอง และรวมกันกําหนดบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกภายในกลุม วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ และรวมกันแกไขเมื่อพบปญหา มี

กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานอารมณ สังคม จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจ อารมณ

และสุขภาพจิตตนเอง รวมถึงเรียนรูวิธีการรับมือกับอารมณและความเครียดของตนเอง จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียนมีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง  เปรียบเทียบตาราง

การเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ติดตามเด็กผอม เด็กอวนใหความรู จัดปายนิเทศทําแผนพับ ประชาสัมพันธเสียงตามสายของ โครงการกสิณ

ธรรักสุขภาพ กิจกรรมสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการและรับประทานอาหารอยางถูกวิธี  โครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อปองกันและแกไขยาเสพติดและอบายมุข การ

จัดทําประวัตินักเรียนเปนรายบุคคล เปนตน มีโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใหครูที่ปรึกษาดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนพบปะพูดคุยกับผู

ปกครองผานระบบ Online เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียนเปนตน

 

ผลการพัฒนา

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

          1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ผูเรียนมีทักษะดานการใชภาษาทั้งการฟง การ

พูด การอาน การเขียน และการสื่อสารท่ีดี โดยผูเรียนสามารถอานออกและเขียนคําพื้นฐานตามระดับชั้นเรียนได ผูเรียนไดทราบขีดความสามารถดานการใชภาษา

ไทย เพื่อพัฒนาตนเองตอไป มีนิสัยรักการอาน รักการเรียนรูสามารถคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ สามารถในการถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนจาก

ประสบการณของตนเองได   อานไดอยางคลองแคลว จับประเด็นเนื้อหาที่อานไดและสามารถเขียนถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน

ประสบการณตางๆ ไปสูผูอ่ืนได และยังสามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ของเรื่องที่อานดานการเขียนผูเรียนสามารถเขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและสมเหตุสมผลผูเรียน มีนิสัยรักการอาน คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เพิ่มขึ้น สามารถสื่อสาร

ถายทอดความรู แสดงความคิดเห็นของตน ผานการพูด การเขียน โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม  มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ในระดับ ป.6 ชั้น ม.3 และ ม.6 
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 ดานการคิดคํานวณนักเรียน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหาร ไดแมนยําและถูกตอง สามารถนําความรู ความคิดเห็นทางคณิตศาสตร และการเชื่อม

โยงความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได นอกจากน้ีผูเรียนนําความรูไปใชในการเขารวมแขงขันกิจกรรมตางๆ ที่

เก่ียวของกับการคํานวณ และสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

          2) ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาที่สถานศึกษากําหนด โดยผูเรียนมี

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  การคิดสรางสรรค รูจักตัดสินใจแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีการนําเสนอความคิดน้ันออกมา

อยางชัดเจน เชนการ จัดทําโครงงานตางๆ การแขงขันศิลปสรางสรรค การสรางเกม สรางสรรคงานจากคอมพิวเตอร จัดทําสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร การ

ออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   เปนตน   สงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและเปนแรงผลักดนในการคิดสรางสรรคผลงาน

สามารถอธิบายที่มาของความคิดในการสรางสรรคผลงานและสามารถนําเสนอผลงานของตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถแกปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมสามารถแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองและแกไขปญหา โดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอมได

          3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด  โดยผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมขึ้นมา

เองได โดยทําออกมาในรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรคผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน ตามความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคล เชน การ

สรางเกม สรางสรรคงานจากคอมพิวเตอร จัดทําสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร  กิจกรรมจากชมรม ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและองคความรู ความเขาใจที่มีตอบท

เรียนน้ันๆ มาสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและเปนแรงผลักดันในการคิดสรางสรรค เผยแพรผลงานของตนเอง

ภายในสถานศึกษาและชุมชนใกลเคียง ซึ่งผูเรียนไดและนําความรูไปใชในการแขงขันจนไดรับรางวัลตางๆ มากมาย 

               4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่สถานศึกษา

กําหนด นักเรียนมีความรูความสามารถในการสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมกับการเรียนไดเปนอยางดี สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะแหลงเรียนรูออนไลนโดย สามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดโดยงายและกาวทัน

โลก นักเรียนมีทักษะในการเลือกและตัดสินใจในการรับความรูขอมูลขาวสารสารสนเทศท่ีมีความนาเชื่อถือ สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนเองสนใจใน

การนําเสนอ นํามาใชในการพัฒนาผลงานตรงตามความตองการของตนเอง นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูลไดอยางถูกตอง เปนตน

               5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนมีผลการเรียนในแตละกลุมความสามารถสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐานและหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานคาเปาหมายตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ตาม

หลักสูตรอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องสามารถเขียนสื่อสารและคิดคํานวณไดดี ผูเรียนรูจักตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล รูจักกระบวนการคิดอยางเปนระบบ

กอนที่จะนําเสนอความคิดนั้นออกมา ฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องรูจักการวางแผน สามารถทํางานรวม

กับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีได

ดวยตนเอง มีทักษะดานการศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีในการเรียน การปฏิบัติงานมีความสามารถในการถายทอดความรูสึกนึกคิด

ของตนจากประสบการณของตนเองได และยังสงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค และทําใหนักเรียนมีความรับผิด

ชอบและสามารถนําไปใชแกปญหาใหตนเองและสังคมได

          6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ     ผูเรียน มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยผู

เรียนเกิดความพรอม มีความกระตือรือรนในการสํารวจตนเอง ในการเลือกสายการเรียนตามความถนัดและความสามารถ ผูเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสาร

ดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพจากแหลงขอมูลโดยตรง เกิดกระบวนการการสํารวจตนเอง การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่ไดเรียนรู เพื่อใช

สําหรับในการเลือกและตัดสินใจในการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคต มีความพรอมมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับชวงวัยและนอกจากนี้ผูเรียนยังมีทักษะในการประกอบอาชีพอยางรอบดานจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

               1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความประพฤติดานคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา เปนผูเรียนที่ดี เชน

การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การเขาแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ แตงกายเหมาะสมและมีมารยาทงามอยางไทย การเดินผานครู

และผูใหญอยางสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ดานอารมณและสุขภาพจิต ผูเรียนสวนมากมีการควบคุมอารมณ โดยไมแสดง

ความฉุนเฉียวหรือความไมพอใจดวยคําพูดตอหนาผูอื่น มีความละอาย เกรงกลัวตอการกระทําผิดรวมกิจกรรมของโรงเรียนและมีการแสดงออกในทางที่ดี เปนผูใฝรู

ใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย มีความออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ กลาแสดงความสามารถในทางที่ถูกตอง สงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน รักความเปนไทย อยูอยางพอเพียง การมีวินัยใฝเรียนรู การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายได เปนผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของ โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 8 ขอตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสวนของโรงเรียนอีก 1 ขอ รวมเปน 9 ขอ และคานิยม 12 ประการ สามารถชวยเหลือตนเองและ

ทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมไดเปนอยางดี
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          2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทย ตามที่สถานศึกษากําหนด ซึ่งนักเรียนสนใจและใหความ

สําคัญกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่นและของไทย สามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มาพัฒนาเอกลักษณความเปนไทยได มี

คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยมีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

          3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ตามที่สถานศึกษากําหนด

ผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและใหเกียรติของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจ รูจักรักษาอารมณและสุขภาพจิตของตนเองใหดีอยูเสมอ มี

ความรับผิดชอบ สามารถแกปญหาใหตนเองหรือแนะนําผูอื่นได มีวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัยตลอดจนสรางความรักสามัคคีในหมูคณะ สามารถแสดงความคิดเห็นของ

ตนอยางสุภาพ สามารถแกปญหา อยูรวมกันไดดวยความเขาใจที่ถูกตองและมีการสื่อสารอยางสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวมมือรวมใจกับผูอื่น มี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่นมีความรัก มีความเห็นอกเห็นใจ มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอหนาที่

ของตนเองปรับตัวไดดีกับทุกสถานการณ มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวใหอยูรวมกันกับบุคคลในสังคมที่มีความแตกตางกันดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

แตงกายไดเหมาะสมกับวัยและโอกาส นอกจากนี้ยังเปนผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นสามารถอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุข

               4) สภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมผูเรียนมีสภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ตามที่สถานศึกษากําหนด ซึ่งนักเรียนมีสุขภาพดี รูวิธีการ

รักษาดูแลตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด มีระเบียบ รับประทานอาหารถูกหลัก นํ้าหนักสมสวนและทําใหมีความสามารถในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไดอยางดี ซึ่ง

เปนการพัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ และสังคมเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย ผูเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยาง

นอยคนละ 1 ประเภท ผูเรียนมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  อารมณดี สุขภาพจิตดี ผูเรียนเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น ผูเรียนมีความ

สุข มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีนํ้าใจนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรางกายแข็งแรง รักสามัคคี รูจักการใหอภัย สามารถรักษาอารมณและสุขภาพจิตไม

วาจะแพหรือชนะ รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการเลนกีฬา ดนตรีและศิลปะตามศักยภาพและความถนัดที่ตนสนใจ ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ผูเรียนมีความรูเร่ืองวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตองและอยูรวมกันดวยดีใน

ครอบครัวชุมชนและสังคม ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ และรูวิธีการปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
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สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่
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ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

     โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ไดกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงานและการจัดการใหนําไปสูความสําเร็จตามคาเปาหมายที่ตั้งไว  โดยมีการแตง

ตั้งคณะกรรมการบริหารงาน เพ่ือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบาล และกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาการ

ศึกษาของโรงเรียน โดยการระดมความคิดของบุคลากรหลายๆ ฝาย ในการวางแผน นโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

ความตองการ ของชุมชน/ทองถิ่น จัดใหมีนโยบายรัฐบาล ตนสังกัด และแผนการศึกษาแหงชาติ จนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย รวมทั้งโรงเรียนมีระบบการบริหาร

งานดวยการกระจายอํานาจไปยังฝายตางๆ  มีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางาน และปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานอยางตอเน่ืองดวยวงจรคุณภาพ

(PDCA) มีการบริหารการจัดอัตรากําลังพล ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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ของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงเรียนยังมีการบริหารงานวิชาการ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งดานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

เปนประจําทุกปเพ่ือพัฒนาผูเรียนให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      ท้ังนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่มีความหลากหลายตามสภาพจริง มีการนิเทศและกํากับ

ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน มีสวนรวมในการประเมินหลักสูตรของโรงเรียน มีการเขารวมสังเกตการสอน สังเกต

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รวมท้ังติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละวิชา นําผลการนิเทศเขาที่ประชุมอภิปรายรวมกัน หาขอสรุปเพื่อนําไป

สูการแกไขพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงผลตอผูเรียน ใหสามารถนํามาเชื่อมโยงใชในชีวิตประจําวัน  

        โรงเรียนมีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร สูการเปนครูมืออาชีพ โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สามารถขยายผลตอใหกับ

เพ่ือนครูที่ไมสามารถไปอบรม สงเสริมใหบุคลากรครูมีการพัฒนาตนเอง ดวยการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ใหเปน

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มั่นคง

แข็งแรง มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูอยางพอเพียง จัดผูดูแลตรวจตราความปลอดภัยของทุกอาคาร มีมาตรการความ

ปลอดภัยของนักเรียน เชน นักเรียนที่ผูปกครองมารับ ตองมีบัตรนักเรียนมารับทุกครั้ง  นักเรียนที่กลับบานเอง ตองมีบัตรอนุญาตขอกลับบานเอง (ตองยื่นเรื่องขอก

ลับบานเอง) นักเรียนขึ้นรถโรงเรียน จะมีครูรถคอยตรวจตรา เมื่อนักเรียนคนสุดทายลงจากรถ และพนักงานขับรถก็ตองลงมาตรวจยํ้าอีกครั้ง โรงเรียนมีการจัด

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 127

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
80.00 122 96.06 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 122

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 123

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 121

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 124

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 120

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 80.00 121 95.28 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 122

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 120

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 122

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 123 96.85 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 122

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 124

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 121 95.28 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 119

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 121
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล
√ - 121

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 122

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 80.00 124 97.64 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 123

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 124

สรุปผลการประเมิน 96.22 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณการเรียนแบบมีสวนรวม โดยครูมีหนาที่เปนผู

อํานวยในการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมีสวนรวมสรางองคความรูไดดวยตนเอง โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน ไดจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งในปการศึกษา 2564 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน โดยเริ่ม

จากการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยผานกระบวนการเรียนการสอน ฝกใหนักเรียนเรียนรูดวยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผานกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละหนวยการเรียนรูของแตละวิชาโดยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถและ ไดรับรางวัลจากการเขา

แขงขันทางวิชาการกับหนวยงานท้ังทางภาครัฐและเอกชน และครูผูสอนมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย นักเรียนเขารวมกิจกรรม

ของโรงเรียนดวยความเต็มใจ นักเรียนและครูผูสอนมีนวัตกรรมวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอตอการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญู

กตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองไดรับความรูจากประสบการณตรง สามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแสดงออก

ตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

          โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรูโดยใชกระบวนการ  PDCA ในการทํางานมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยโรงเรียนมีการประชุมครูเพื่อจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายและนําหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะหและจัดทําคําอธิบายรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู   โครงสราง

รายวิชา จากนั้นครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   โรงเรียนมีการติดตามผลโดยใชกระบวนการนิเทศการสอนโดยผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

และหัวหนาสาย จากนั้นรายงานผลการนิเทศการสอนภายในกลุมสาระการเรียนรู หลังจากครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครูจะบันทึกผลลงใน

บันทึกหลังสอน และนําผลที่ไดมาพูดคุยกับครูผูสอนในรายวิชาเดียวกัน หรือในระดับช้ันเดียวกัน เพื่อแกไขปญหาโดยเขาสูกระบวนการ PLC นําไปสูการปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนและในการประเมินหลังจากจบหนวยการเรียนครูมีการวัดและประเมินผลดวยความยุติธรรมและ

หลากหลายตามสภาพจริงของนักเรียน โดยมีหลักฐานอางอิงดังนี้   หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกนิเทศการสอน

ในโครงการนิเทศการสอน โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   โครงการจัดทําการสอนและแผนการสอน โครงการสงเสริมการใชภาษาจีน โครงการ

ประกันคุณภาพภายใน  โครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
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          โรงเรียนมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด

การเรียนการสอน สรางโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย   ครูผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสอน มีแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย โรงเรียนมีการใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดใหมีหองเรียน Computer ในทุกอาคารเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีในการหาความรูเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งทางโรงเรียน

จัดใหมี Computer สําหรับนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง   มีการพัฒนาซอฟทแวรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังมีแหลงเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ หองศูนยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร, หองศูนยพัฒนาทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, หองศูนยพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย,หองศูนยพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูทักษะวิชาการท้ังในและนอกชั้นเรียน ผานหองปฏิบัติการดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  จัดโครงการกิจกรรมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน รวมทั้งมีการสงเสริมทาง

ดานภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู   ผานทางโครงการเรียนรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น โครงการเรียนรูวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อนํา

ภูมิปญญาชาวบานนํามาเปนองคความรู และเทคนิคท่ีนํามาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ ซึ่งไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

โดยมีหลักฐานอางอิง ดังนี้   โครงการศูนยการเรียนรูสูการปฏิบัติเสริมทักษะบูรณาการ   โครงการวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โครงการเรียนรูดวย

ภูมิปญญาทองถิ่น โครงการเพ่ิมสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน โครงการสงเสริมการใชหองสมุดเพื่อ

พัฒนาการอานของผูเรียน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน โครงการเรียนรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น โครงการเรียนรูวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระ

ราชดําริ โครงการสรางสรรคสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการศูนยการเรียนรูสูการปฏิบัติเสริมทักษะ โครงการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี

โครงการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผาน ICT  โครงการขยายผลความรูสูภาคปฏิบัติ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

          โรงเรียนมีจุดเนนเร่ืองการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงทักษะการอยูรวม

กันในสังคมอยางมีความสุข มีการบริหารจัดการนักเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก การบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีเปนความสามารถของครูที่สงผลตอ

บรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการเรียนการสอน ความสุขของนักเรียนเปนสิ่งสําคัญของครู ทางโรงเรียนจึงจัดใหมีการจัดทําโครงการ

วิจัยในช้ันเรียนเนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ครูทําเพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนของนักเรียนบางคน บางกลุม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัย

สามารถนํามาใชในการแกปญหาท่ีพบของนักเรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตุผลที่เกิดขึ้น และการสะทอนความคิด จัดใหมีโครงการจัดการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือที่ใหครูใสใจตอความคิดเห็นของผูเรียนแตละคน ถามถึงความคิดเห็นหรือมุมมองของผูเรียนในระหวางคาบเรียน การเรียนรูดวย

โครงงานจะมีประโยชนท่ีหลากหลายทั้งตอครู และนักเรียนในการที่จะชวยสรางองคความรูจากการคนควา มีผลงานวิจัยที่รับรองวาการเรียนรูดวยโครงงานจะ

ทําใหนักเรียนมีสวนรวม ลดการขาดเรียนเพ่ิมทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีโครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของ

นักเรียน ครูมีวิธีการในการตอบสนองตอนักเรียนท่ีเหมาะสม เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก มีโครงการสงเสริมตอยอดความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีการใหกําลังใจ

นักเรียนดวยกิจกรรมชมเชยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีลําดับท่ี 1-10 และมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนที่ไดอันดับ 1-3 และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน-เหรียญ

ทอง สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีอยางตอเนื่อง อีกท้ังคุณครูหวงใยสุขภาพรางกายของนักเรียนจึงจัดใหมี โครงการกสิณธรรักสุขภาพจัดกิจกรรมออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ กิจกรรมสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ และรับประทานอาหารอยางถูกวิธี กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมเกร็ดนารูวิทยาศาสตร การบริหาร

จัดการชั้นเรียนเปนองครวมของการบูรณาการความรู ความสามารถของครู พรอมท้ังกอใหเกิดแรงจูงใจใหนักเรียนไดมาโรงเรียนทุกวันอยางมีความสุข จัดใหมี

กิจกรรมไหวครู ครูพัฒนาบุคลิกภาพตนเองเสริมพลังบุคลิกภาพบวก เรียนรูหลักจิตวิทยาลักษณะนิสัย และพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน และกระทําตน

เปนแบบอยางท่ีดีเมื่อครูเต็มเปยมไปดวยบุคลิกทางบวกท่ีสงางามเต็มดวยเมตตาจิตและศักดิ์ศรีพรอมดวยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและ

บริหารทรัพยากรในตนเอง  จะสามารถมองและฟงดวยความรักและความเขาใจในความรูสึกของนักเรียน และการปฏิสัมพันธทางบวกกับครูจะชวยใหนักเรียนมีคา

นิยมคุณคาและศักดิ์ศรีในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม ความรักเคารพตอคุณครูผูมีพระคุณที่ใหความรูคูคุณธรรม ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของ

กิจกรรมวันไหวครู ถือวาเปนกิจกรรมที่ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมวันไหวครูที่ไดกระทํามาเปนเวลาชานานอยางตอเน่ือง จน

เปนท่ียอมรับเปนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติตอครูผูมีพระคุณดวยการแสดงออกดวยการกราบไหวครู โดยมีหลักฐานอางอิงดังนี้

โครงการวิจัยในช้ันเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการสงเสริมตอยอดความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมชมเชยนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ลําดับท่ี 1-10 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน-เหรียญทอง โครงการกสิณธรรักสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   กิจกรรมสุขบัญญัติแหงชาติ 10

ประการและรับประทานอาหารอยางถูกวิธี กิจกรรมอนามัยโรงเรียน โครงการสงเสริมการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน   กิจกรรมไหวครู

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

               โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อรูจักนักเรียนดานการเรียน

โดยมีการวิเคราะห และประเมินนักเรียนเปนรายบุคคลทําใหทราบความแตกตาง และขอจํากัดของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผล

ประเมินผลที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูรูจักผูเรียนดานพฤติกรรมเปนรายบุคคลโดยผานกิจกรรมการเยี่ยมบาน กิจกรรมตามแบบประเมิน SDQ ทําใหทราบขอ
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เดน ขอดอยของนักเรียนมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู มีการประเมินระหวางเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งการสอบมีเครื่องมือวัดผลเพื่อประเมินนักเรียนและประเมินครูผูสอน

ปลายภาคเรียนใน 5 วิชาหลัก ใชขอสอบของสังมณฑลกรุงเทพ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรายงานขอมูลความกาวหนาแกนักเรียนแลวเสนอผูปกครอง เพื่อนํา

ไปพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องในแผนการสอนเมื่อครูทําการสอนทุกช่ัวโมง จะมีการบันทึกหลังสอนเพื่อนําไปพัฒนานักเรียน สําหรับเนื้อหาการเรียนแตละ

กิจกรรม แตละหนวยการเรียนวานักเรียนคนใดไมเขาใจ ทําการแกปญหาโดยการสอนซอมเสริม โรงเรียนควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศ

การสอนทั้งครูไทยและครูตางชาติ ซึ่งเปนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และนิเทศแบบเปนทางการ คูมือวัดและประเมินของโรงเรียน โดยมีหลักฐานอางอิงดังนี้

บันทึกหลังสอน แบบประเมินตามตัวช้ีวัด โครงการนิเทศการสอน ขอสอบ AT Test ขอสอบสังฆมณฑลกรุงเทพ โครงการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

               คุณครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอนสงผลใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู เขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

(PLC) โดยรวมประชุมหารือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนรวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

โรงเรียนจึงจัดเปนชุมชนแหงการเรียนรู เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการจัดสงคุณครูไปฝกอบรมทั้งหนวยของภาครัฐ และภาคเอกชนที่จัดขึ้น แตเนื่องจาก

สถานการณการติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ทําใหการอบรม การขยายผลการอบรมไดเปลี่ยนรูปแบบการจัดการอบรมเปนการอบรมแบบ Online ผาน

โปรแกรม Zoom  ใหแกบุคลากร บุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางกลุมสาระและตางกลุมสาระเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ

เรียนรูของนักเรียน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญาดีเลิศ 2. เด็กปฐมวัยมีความสามารถและกลาแสดงออก ดวยทาทาง คํา

พูด ในการสื่อสาร มีความมั่นใจในการสนทนาดีเลิศ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ 3 ครั้งภายใน 10 ป และไดรับรางวัลสถานศึกษาเอกชนนนทบุรี จัดสิ่งแวดลอมดี

เดน ป พ.ศ. 2560 2. ผูบริหารมีภาวะผูนําที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบ 3. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สราง

ปฏิสัมพันธที่ดีตอผูปกครอง ครู ชุมชนและผูเรียน ใชการบริหารดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 4. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาใหบรรลุ

ผลสําเร็จตามเปาหมาย 5. สนับสนุนอัตรากําลังครูพอเพียงกับจํานวนเด็กและหองเรียน 6. มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 7.

สงเสริมดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับปฐมวัย นํานวัตกรรม STEM Education มาใชในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน 8. การบริหารจัดการทําให

ผูเรียน บุคลากรครูและชุมชนไดรับประโยชนและมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 9. ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย และสุข

อนามัยของนักเรียน 10. ผูบริหารใหความสําคัญกับมาตรการการปองกันโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ผลิตและจัดเตรียมสื่อ แหลงเรียนรูท้ังในหองเรียน นอกหองเรียนและในบริเวณอาคารเรียน 2. มีครูที่จบการศึกษา

ปฐมวัยหรือไดรับการพัฒนาทางดานปฐมวัยครบทุกช้ันเรียนและมีพี่เลี้ยงชวยในการดูและเด็กหองเรียนละ 2 คน 3. สงเสริมพัฒนาการสอนออนไลนใหกับนักเรียน

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี มีทักษะในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรมและ คานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาความรู 2. สถานศึกษามีการพัฒนาในเรื่องของการใชภาษาเพิ่มเติม ไดแก ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลีในระดับมัธยม 3. มีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีภาวะเปนผูนําท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการกระจายอํานาจจัดวางโครงสรางสายงานระบบการบังคับ

บัญชา (Clin of Command) 2. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่สามารถขับ

เคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. หลังจากครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครูจะบันทึกผลลงในบันทึกหลังสอน และนําผลที่ไดมาพูดคุยกับครูผูสอนในรายวิชาเดียวกัน หรือใน

ระดับชั้นเดียวกัน เพ่ือแกไขปญหาโดยเขาสูกระบวนการ PLC นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนและในการ

ประเมินหลังจากจบหนวยการเรียนครูมีการวัดและประเมินผลดวยความยุติธรรมและหลากหลายตามสภาพจริงของนักเรียน 2. โรงเรียนมีการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยจัดใหมีหองเรียน Computer ในทุกอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีในการหาความรูเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งทางโรงเรียนจัดใหมี

Computer สําหรับนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง มีการพัฒนาซอฟทแวรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 3. โรงเรียนมีจุดเนนเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงทักษะการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีการบริหารจัดการนักเรียน โดยเนนการ

มีปฏิสัมพันธเชิงบวก 4. โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อรูจักนักเรียน

ดานการเรียน โดยมีการวิเคราะห และประเมินนักเรียนเปนรายบุคคลทําใหทราบความแตกตาง และขอจํากัดของผูเรียนเปนรายบุคคล

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. ความสามารถในการนําเสนอความรู ทักษะและประสบการณจากโครงการและกิจกรรมตางๆ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-
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การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางตอเนื่อง ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 2. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะจากการ

ประกันคุณภาพภายนอกไปพัฒนา

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ควรจัดใหมีการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 2. ควรมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแบบองครวม ของผู

เรียน 3. ดําเนินการเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นในกลุมสาระที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาปที่ผานมา

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและสะดวกตอการสืบคนใหมากขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหดวยตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับ ความสนใจและความถนัดของ

แตละรายบุคคล

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย

ดานคุณภาพเด็ก

1. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการนําเสนอความรู ทักษะและประสบการณจากการเขารวมโครงการและกิจกรรมใหเด็กได

แสดงออกดวยการพูด นําเสนอเร่ืองราว ประสบการณตางๆ เชน หลังจากเด็กรวมปฏิบัติกิจกรรมควรใหเด็กบอกเลาถึงความรูสึก และ

ประสบการณที่ไดรับในแตละกิจกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการสื่อสาร ภาษาที่สื่อบงบอกถึงความรูความเขาใจที่เด็กไดรับ อีกทั้ง

เปนการสงเสริมใหเด็กสามารถแกปญหาและเกิดจินตนาการใหมได

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลเด็กใหมีความหลากหลายและเหมาะสม สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดและ

วัตถุประสงค พรอมทั้งบันทึกผลพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามเครื่องมือที่กําหนด

2. นําผลการประเมินคุณภาพภายใน และขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายนอกไปวิเคราะห พิจารณาประกอบการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับผลการประเมินและสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลง

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดานคุณภาพของผูเรียน

1. ฝกทักษะการคิดระดับสูง ท้ังคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและตอยอดการเรียนรูในระดับที่

สูงไดดียิ่งขึ้น โดยครูผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก คอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือตามความเหมาะสม

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนจะพัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วตอการสืบคนหรือนําไปใชงาน

6. ความตองการชวยเหลือ

-  การอบรมเก่ียวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ  PLC จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือทางโรงเรียนจะไดมีแนวทางในการดําเนินงานไดถูกตองเหมาะสม และ

สงผลดีตอผูเรียนและโรงเรียนตอไป
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7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ปการศึกษา 2562 – 2564

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

          ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานซึ่งใหความสําคัญกับเด็ก เปนการสงเสริมใหเด็กรูจักการตั้งคําถาม ตั้งขอสงสัย เกิดการแสวงหา

ความรู สืบคนขอมูล แสวงหาคําตอบ ดวยตนเอง โดยครูเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนไดเขารวมโครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จัดสงครูไปเขารับการอบรม ไดนํากิจกรรมการทดลองไปใชในการเรียนการสอน และนําสงผลงานโครงงาน และกิจกรรม

การทดลองวิทยาศาสตร ตามที่โครงการกําหนด และไดรับตราพระราชทานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยครูเจาของภาษาใหแกผูเรียนทุกระดับในวิชาภาษาอังกฤษ และสอนเสริมเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร พลศึกษา และสังคมศึกษาฯ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการเรียนวิชาตางๆ ผานภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางวลัยพร ศรีรัตน   ผูอํานวยการ

นางสาวมัชฌิมา เส็งเล็ก   เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(1. ประกาศโรงเรียน เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียน)











รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(2. รายงานการใหความเห็นชอบ SAR)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)







แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 

 
แผนผังโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 ผังอาคารเซนตปเตอร  

 
 

 



 

 
 ผังอาคารมารีอา 

 

 

 



 

 
 ผังอาคารหอสมุดและศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ผังอาคารยาโกเบ (English Program) 

 
 

 

 



 

 
 ผังอาคารเซนตเทเรซา 

 

 



 

 

 
 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

( โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

 
โครงสรางการบรหิารงานโรงเรยีนกสิณธรเซนตปเตอร ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

25
64

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา)



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

 

 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  

โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร  ไดกำหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กำหนดเวลาเรียน  

และสาระการเรียนรูรายป  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว  ดังนี้ 
 

โครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

ชวงอายุ 
อายุ  3 – 6  ป 

 ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

สาระการเรียนรู -  ดานรางกาย 

-  ดานอารมณและจิตใจ 

-  ดานสังคม 

-  ดานสติปญญา 

-  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

-  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

-  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

-  ส่ิงตาง  ๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 3  ปการศึกษา (ระดับช้ันละ  1  ปการศึกษา) 
 

 

การกำหนดระยะเวลาเรียน 

โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร  จัดประสบการณการเรียนรู ใหกับเด็ก  3  กลุม  คือ  เด็ก  3 – 6  ป  

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยแบงเปนหลักสูตร  3  ป  ชั้นอนุบาลปท่ี  1  ชั้นอนุบาลปที ่  2  และ 

อนุบาลปท่ี  3  ปการศึกษาละ  2  ภาคเรียน  ดังนี ้

 ภาคเรียนท่ี  1 ระหวาง  วันท่ี   1  มิถุนายน 2564  ถึง  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 

 ภาคเรียนท่ี  2 ระหวาง  วันท่ี   1  พฤศจิกายน 2564  ถึง  วันท่ี  31 มีนาคม   2565 
 

 

โครงสรางการจัดหลักสตูรและเวลาเรยีนระดับปฐมวัย 
 

ท่ี สาระการเรียนรู 
จำนวนเวลาเรียน / สัปดาห 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 7 6 5 

2. บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 15 12 12 

3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 12 12 12 

4. ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 6 10 11 

 รวม 40 40 40 

 

 

 



 

 
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท11101  ภาษาไทย 1 200 

ค11101  คณิตศาสตร 1 200 

ว11101  วิทยาศาสตร 1 100 

ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 80 

ส11102  ประวัติศาสตร 1 40 

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 

ศ11101  ศิลปะ 1 40 

ง11101  การงานอาชีพ 1 20 

อ11101  ภาษาอังกฤษ 1 120 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส11232  หนาท่ีพลเมือง 1 40 

     อ11201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท12101  ภาษาไทย 2 200 

ค12101  คณิตศาสตร 2 200 

ว12101  วิทยาศาสตร 2 100 

ส12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 80 

ส12102  ประวัติศาสตร  2 40 

พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 

ศ12101  ศิลปะ 2 40 

ง12101  การงานอาชีพ 2 20 

อ12101  ภาษาอังกฤษ 2 120 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส12232  หนาท่ีพลเมือง 2 40 

     อ12201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท13101  ภาษาไทย 3 200 

ค13101  คณิตศาสตร 3 200 

ว13101  วิทยาศาสตร 3 100 

ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 80 

ส13102  ประวัติศาสตร  3 40 

พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 

ศ13101  ศิลปะ 3 40 

ง13101  การงานอาชีพ 3 20 

อ13101  ภาษาอังกฤษ 3 120 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส13233  หนาท่ีพลเมือง 3 40 

     อ13201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท14101  ภาษาไทย 4 160 

ค14101  คณิตศาสตร 4 160 

ว14101  วิทยาศาสตร 4 120 

ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 80 

ส14102  ประวัติศาสตร  4 40 

พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 

ศ14101  ศิลปะ 4 80 

ง14101  การงานอาชีพ 4 40 

อ14101  ภาษาอังกฤษ 4 80 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส14234  หนาท่ีพลเมือง 4 40 

     อ14201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท15101  ภาษาไทย 5 160 

ค15101  คณิตศาสตร 5 160 

ว15101  วิทยาศาสตร 5 120 

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 80 

ส15102  ประวัติศาสตร  5 40 

พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 

ศ15101  ศิลปะ 5 80 

ง15101  การงานอาชีพ 5 40 

อ15101  ภาษาอังกฤษ 5 80 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส15235  หนาท่ีพลเมือง 5 40 

     อ15201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท16101  ภาษาไทย 6 160 

ค16101  คณิตศาสตร 6 160 

ว16101  วิทยาศาสตร 6 120 

ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 80 

ส16102  ประวัติศาสตร  6 40 

พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 

ศ16101  ศิลปะ 6 80 

ง16101  การงานอาชีพ 6 40 

อ16101  ภาษาอังกฤษ 6 80 

รายวิชาเพิ่มเติม (120) 

ส16236  หนาท่ีพลเมือง 6 40 

     อ16201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

แนะแนว 40 

ชมรม 40 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) 

ท21101  ภาษาไทย 1 60 (1.5 นก.) ท21102  ภาษาไทย 2 60 (1.5 นก.) 

ค21101  คณิตศาสตร 1 60 (1.5 นก.) ค21102  คณิตศาสตร 2 60 (1.5 นก.) 

ว21101  วิทยาศาสตร 1 60 (1.5 นก.) ว21102  วิทยาศาสตร 2 60 (1.5 นก.) 

ว21103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 (0.5 นก.)  ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 20 (0.5 นก.) 

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม 1 

60 (1.5 นก.) ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม 2 

60 (1.5 นก.) 

ส21102  ประวัติศาสตร 1 20 (0.5 นก.) ส21104  ประวัติศาสตร 2 20 (0.5 นก.) 

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 (1.0 นก.) พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 (1.0 นก.) 

ศ21101  ศิลปะ 1 40 (1.0 นก.) ศ21102  ศิลปะ 2 40 (1.0 นก.) 

ง21101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) ง21102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 60 (1.5 นก.) อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 

ค21201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 20 (0.5 นก.) ค21202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 20 (0.5 นก.) 

ว21201  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1 40 (1.0 นก.) ว21202  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 40 (1.0 นก.) 

ส21231  หนาท่ีพลเมือง 1 20 (0.5 นก.) ส21232  หนาท่ีพลเมือง 2 20 (0.5 นก.) 

อ21201  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 20 (0.5 นก.) อ21202  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

- แนะแนว 20 - แนะแนว 20 

- ชมรม 20 - ชมรม 20 

- ลูกเสือ/เนตรนาร ี 10 - ลูกเสือ/เนตรนาร ี 15 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 
10 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) 

ท22101  ภาษาไทย 3 60 (1.5 นก.) ท22102  ภาษาไทย 4 60 (1.5 นก.) 

ค22101  คณิตศาสตร 3 60 (1.5 นก.) ค22102  คณิตศาสตร 4 60 (1.5 นก.) 

ว22101  วิทยาศาสตร 3 60 (1.5 นก.) ว22102  วิทยาศาสตร 4 60 (1.5 นก.) 

ว22103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 20 (0.5 นก.) ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 20 (0.5 นก.) 

ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและ   

               วัฒนธรรม 3 

60 (1.5 นก.) ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

                  วัฒนธรรม 4 

60 (1.5 นก.) 

ส22102  ประวัติศาสตร 3 20 (0.5 นก.) ส22104  ประวัติศาสตร 4 20 (0.5 นก.) 

พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 (1.0 นก.) พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 40 (1.0 นก.) 

ศ22101  ศิลปะ 3 40 (1.0 นก.) ศ22102  ศิลปะ 4 40 (1.0 นก.) 

ง22101  การงานอาชีพ 3 20 (0.5 นก.)   ง22102  การงานอาชีพ 4 20 (0.5 นก.) 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 60 (1.5 นก.) อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 

ค22201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 20 (0.5 นก.) ค22202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 20 (0.5 นก.) 

ว22201  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 3 40 (1.0 นก.) ว22202  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 4 40 (1.0 นก.) 

ส22233  หนาท่ีพลเมือง 3 20 (0.5 นก.) ส22234  หนาท่ีพลเมือง 4 20 (0.5 นก.) 

อ22201  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 20 (0.5 นก.) อ22202  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

- แนะแนว 20 - แนะแนว 20 

- ชมรม 20 - ชมรม 20 

- ลูกเสือ/เนตรนาร ี 10 - ลูกเสือ/เนตรนาร ี 15 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 
10 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11 นก.) 

ท23101  ภาษาไทย 5 60 (1.5 นก.) ท23102  ภาษาไทย 6 60 (1.5 นก.) 

ค23101  คณิตศาสตร 5 60 (1.5 นก.) ค23102  คณิตศาสตร 6 60 (1.5 นก.) 

ว23101  วิทยาศาสตร 5 60 (1.5 นก.) ว23102  วิทยาศาสตร 6 60 (1.5 นก.) 

ว23103  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 20 (0.5 นก.) ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 20 (0.5 นก.) 

  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและ   

                 วัฒนธรรม 5 

60 (1.5 นก.) ส23103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม 6 

60 (1.5 นก.) 

ส23102  ประวัติศาสตร 5 20 (0.5 นก.) ส23104  ประวัติศาสตร  6  20 (0.5 นก.) 

พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 40 (1.0 นก.) พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 40 (1.0 นก.) 

ศ23101  ศิลปะ 5  40 (1.0 นก.) ศ23102  ศิลปะ 6 40 (1.0 นก.) 

ง23101  การงานอาชีพ 5 20 (0.5 นก.) ง23102  การงานอาชีพ 6 20 (0.5 นก.) 

อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 60 (1.5 นก.) อ23102  ภาษาอังกฤษ 6 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 

ค23201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 20 (0.5 นก.) ค23202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 20 (0.5 นก.) 

ว23201  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 5 40 (1.0 นก.) ว23202  วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 40 (1.0 นก.) 

ส23235  หนาท่ีพลเมือง 5 20 (0.5 นก.) ส23236  หนาท่ีพลเมือง 6 20 (0.5 นก.) 

อ23201  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 20 (0.5 นก.) อ23202  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

- แนะแนว 20 - แนะแนว 20 

- ชมรม 20 - ชมรม 20 

- ลูกเสือ/เนตรนารี 10 - ลูกเสือ/เนตรนารี 15 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 
10 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

หองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) 

  ท21101  ภาษาไทย 1 60 (1.5 นก.) ท21102  ภาษาไทย 2 60 (1.5 นก.) 

  ค21101  คณิตศาสตร 1 60 (1.5 นก.) ค21102  คณิตศาสตร 2 60 (1.5 นก.) 

  ว21101  วิทยาศาสตร 1 60 (1.5 นก.) ว21102  วิทยาศาสตร 2 60 (1.5 นก.) 

  ว21103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 (0.5 นก.) ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 20 (0.5 นก.) 

  ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

            วัฒนธรรม 1* 

60 (1.5 นก.) ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

             วัฒนธรรม 2* 

60 (1.5 นก.) 

  ส21102  ประวัติศาสตร 1 20 (0.5 นก.)   ส21104  ประวัติศาสตร 2 20 (0.5 นก.) 

  พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 (1.0 นก.)   พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 (1.0 นก.) 

  ศ21101  ศิลปะ 1 40 (1.0 นก.)   ศ21102  ศิลปะ 2 40 (1.0 นก.) 

  ง21101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.)   ง21102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

  อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 60 (1.5 นก.)   อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 

  ค21203  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 1 40 (1.0 นก.)   ค21204  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 2 40 (1.0 นก.) 

  ว21203  ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 40 (1.0 นก.)   ว21204  วิทยาศาสตรกับความงาม 40 (1.0 นก.) 

  ว21205  การโปรแกรมเบื้องตน 1 20 (0.5 นก.)   ว21206  การโปรแกรมเบื้องตน 2 20 (0.5 นก.) 

  อ21203  ภาษาอังกฤษ 4 skills (1) 

           (ฟง-พูด-อาน-เขียน) 

20 (0.5 นก.)   อ21204  ภาษาอังกฤษ 4 skills (2) 

              (ฟง-พูด-อาน-เขียน) 

20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

-  แนะแนว 20 - แนะแนว 20 

-  ชมรม 20 - ชมรม 20 

-  ลูกเสือ/เนตรนาร ี 10 - ลูกเสือ/เนตรนาร ี 15 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 5 

เพิ่มพูนประสบการณ** 80 เพิ่มพูนประสบการณ** 80 

  ค20201  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 1 40   ค20202  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 2 40 

  ว20201  ทฤษฎีความรู ธรรมชาติและ  

              การสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร 

40   ว20202  อิเล็กทรอนิกส 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620+80 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620+80 

* บูรณาการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 

** เพ่ิมพูนประประสบการณเปนรายวิชาท่ีจัดเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนปกติวันละ 1 คาบ รวม 5 คาบตอสัปดาห 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

หองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

* บูรณาการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 

** เพ่ิมพูนประประสบการณเปนรายวิชาท่ีจัดเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนปกติวันละ 1 คาบ รวม 5 คาบตอสัปดาห 

  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) 

  ท22101  ภาษาไทย 3 60 (1.5 นก.) ท22102  ภาษาไทย 4 60 (1.5 นก.) 

  ค22101  คณิตศาสตร 3 60 (1.5 นก.) ค22102  คณิตศาสตร 4 60 (1.5 นก.) 

  ว22101  วิทยาศาสตร 3 60 (1.5 นก.) ว22102  วิทยาศาสตร 4 60 (1.5 นก.) 

  ว22103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 20 (0.5 นก.) ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 20 (0.5 นก.) 

  ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและ   

            วัฒนธรรม 3* 

60 (1.5 นก.) ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม 4* 

60 (1.5 นก.) 

  ส22102  ประวัติศาสตร 3 20 (0.5 นก.) ส22104  ประวัติศาสตร 4 20 (0.5 นก.) 

  พ22101  สุขศึกษาและพลศกึษา 3 40 (1.0 นก.)   พ22102  สุขศึกษาและพลศกึษา 4 40 (1.0 นก.) 

  ศ22101  ศิลปะ 3 40 (1.0 นก.)   ศ22102  ศิลปะ 4 40 (1.0 นก.) 

  ง22101  การงานอาชีพ 3 20 (0.5 นก.)   ง22102  การงานอาชีพ 4 20 (0.5 นก.) 

  อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 60 (1.5 นก.)   อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 (3.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 140 (3.5 นก.) 

  ค22203  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 3 40 (1.0 นก.)   ค22204  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 4 40 (1.0 นก.) 

  ว22203  วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 
           (โครงงาน 1) 

40 (1.0 นก.) 
  ว22204  วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 

           (โครงงาน 2) 
40 (1.0 นก.) 

  ว22205  IPST-MicroBox  40 (1.0 นก.)   ท20201  ภาษาไทยเพ่ือการเขียน 

              เชิงวิชาการ 

40 (1.0 นก.) 

  อ22203  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร  
           คณิตศาสตร 1 

20 (0.5 นก.)   อ22204  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร  
           คณิตศาสตร 2 

20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

-  แนะแนว 20 -  แนะแนว 20 

-  ชมรม 20 -  ชมรม 20 

-  ลูกเสือ/เนตรนารี 10 -  ลูกเสือ/เนตรนารี 15 

  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 5 

เพิ่มพูนประสบการณ** 40 เพิ่มพูนประสบการณ** 80 

  ค20203  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 3 40   ค20204  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 4 40 

    ว20203  เปดโลกเคมี  40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640+40 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640+80 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

หองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) 

  ท23101  ภาษาไทย 5 60 (1.5 นก.)   ท23102  ภาษาไทย 6 60 (1.5 นก.) 

  ค23101  คณิตศาสตร 5 60 (1.5 นก.)   ค23102  คณิตศาสตร 6 60 (1.5 นก.) 

  ว23101  วิทยาศาสตร 5 60 (1.5 นก.)   ว23102  วิทยาศาสตร 6 60 (1.5 นก.) 

  ว23103  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 20 (0.5 นก.) ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 20 (0.5 นก.) 

  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและ   

              วัฒนธรรม 5* 

60 (1.5 นก.)   ส23103  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

             วัฒนธรรม 6* 

60 (1.5 นก.) 

  ส23102  ประวัติศาสตร 5 20 (0.5 นก.)   ส23104  ประวัติศาสตร 6 20 (0.5 นก.) 

  พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 40 (1.0 นก.)   พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 40 (1.0 นก.) 

  ศ23101  ศิลปะ 5  40 (1.0 นก.)   ศ23102  ศิลปะ 6 40 (1.0 นก.) 

  ง23101  การงานอาชีพ 5 20 (0.5 นก.)   ง23102  การงานอาชีพ 6 20 (0.5 นก.) 

  อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 60 (1.5 นก.)   อ23102  ภาษาอังกฤษ 6 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 

  ค23203  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 5 40 (1.0 นก.)   ค23204  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (พิเศษ) 6 40 (1.0 นก.) 

  ว23203  เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 40 (1.0 นก.)   ว23204  พลังงานทดแทนกับการใช 
            ประโยชน 

40 (1.0 นก.) 

  อ20204  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 40 (1.0 นก.)   อ20205  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 40 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

-  แนะแนว 20 -  แนะแนว 20 

-  ชมรม 20 -  ชมรม 20 

-  ลูกเสือ/เนตรนาร ี 10 -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี 15 

  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 5 

เพิ่มพูนประสบการณ** 80 เพิ่มพูนประสบการณ** 80 

  ค20205  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 5 40   ค20206  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน (พิเศษ) 6 40 

  ว20204  เปดโลกฟสิกส 40   ว20205  เปดโลกชีววิทยา 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620+80 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620+80 

* บูรณาการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 

** เพ่ิมพูนประประสบการณเปนรายวิชาท่ีจัดเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนปกติวันละ 1 คาบ รวม 5 คาบตอสัปดาห 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 (11.0 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 260 (6.5 นก.) 

ท31101  ภาษาไทย 1 40 (1.0 นก.) ท31102  ภาษาไทย 2 40 (1.0 นก.) 

ค31101  คณิตศาสตร 1 40 (1.0 นก.) ค31102  คณิตศาสตร 2 40 (1.0 นก.) 

ว31101  วิทยาศาสตรชีวภาพ  60 (1.5 นก.) ว30103  วิทยาการคำนวณ 1 20 (0.5 นก.) 

ว31102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)  60 (1.5 นก.) ส31103  สังคมศึกษาฯ 2  40 (1.0 นก.) 

ว31103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) ส31104  ประวัติศาสตรไทย 2 20 (0.5 นก.) 

ว30101  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 (0.5 นก.) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 (0.5 นก.) 

ส31101  สังคมศึกษาฯ 1  40 (1.0 นก.) ศ31102  ทัศนศิลป 2 20 (0.5 นก.) 

ส31102  ประวัติศาสตรไทย 1 20 (0.5 นก.) ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 (0.5 นก.) อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 40 (1.0 นก.) 

ศ31101  ทัศนศิลป 1 20 (0.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม (กลุม 1) 300 (7.5 นก.) 

ง30101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) ค31202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 60 (1.5 นก.) 

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 40 (1.0 นก.) ว30201  ฟสิกส 1 60 (1.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุม 1) 120 (3.0 นก.) ว30221  เคมี 1 60 (1.5 นก.) 

ค31201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 60 (1.5 นก.) ว30241  ชีววิทยา 1 60 (1.5 นก.) 

ว30261  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1 20 (0.5 นก.) ว30262  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 2 20 (0.5 นก.) 

อ31201  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 1 40 (1.0 นก.) อ31202  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 2 40 (1.0 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุม 2) 40 (1.0 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม (กลุม 2) 40 (1.0 นก.) 

ว30282   เทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

             ทางวิทยาศาสตร 1  

20 (0.5 นก.) ว30283  เทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

            ทางวิทยาศาสตร 2  

20 (0.5 นก.) 

ค30202   การแกปญหาทางคณิตศาสตร 1 20 (0.5 นก.) ค30203  การแกปญหาทางคณิตศาสตร 2 20 (0.5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/กิจกรรมพิเศษ 85 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/กิจกรรมพิเศษ 85 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

กิจกรรมพิเศษ 25 กิจกรรมพิเศษ 25 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 685 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 685 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

(แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 240 (6.0 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 500 (12.5 นก.) 

ท30103  ภาษาไทย 3 40 (1.0 นก.) ท30105  ภาษาไทย 5 40 (1.0 นก.) 

ท30104  ภาษาไทย 4 40 (1.0 นก.) ท30106  ภาษาไทย 6 40 (1.0 นก.) 

ค32101  คณิตศาสตร 3 40 (1.0 นก.) ว30104  วิทยาการคำนวณ 2 20 (0.5 นก.) 

ค32102  คณิตศาสตร 4 40 (1.0 นก.) ว32101  วิทยาศาสตรชีวภาพ 60 (1.5 นก.) 

ว30102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 20 (0.5 นก.) ว32102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)  60 (1.5 นก.) 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 (0.5 นก.) ว32103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) 

อ30103  ภาษาอังกฤษ 3 40 (1.0 นก.) ว32104  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  60 (1.5 นก.) 

  ส30104  สังคมศึกษา 4 (หนาท่ี 2) 40 (1.0 นก.) 

  ส32101  ประวัติศาสตรสากล 1 20 (0.5 นก.) 

  ส32102  ประวัติศาสตรสากล 2 20 (0.5 นก.) 

  พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 (0.5 นก.) 

  ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

  อ30104  ภาษาอังกฤษ 4 40 (1.0 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม  440 (11.0 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 180 (4.5 นก.) 

ค32201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 80 (2.0 นก.) ค32202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 80 (2.0 นก.) 

ว30203  ฟสิกส 3 80 (2.0 นก.) ว32202  คอมพิวเตอร 4 40 (1.0 นก.) 

ว30223  เคมี 3 60 (1.5 นก.) ส30234  หนาท่ีพลเมือง 4 20 (0.5 นก.) 

ว30243  ชีววิทยา 3 60 (1.5 นก.) อ30204  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 4 40 (1.0 นก.) 

ว30263  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 3  60 (1.5 นก.)   

ว32201  คอมพิวเตอร 3 40 (1.0 นก.)   

ส30233  หนาท่ีพลเมือง 3 20 (0.5 นก.)   

อ30203  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 40 (1.0 นก.)   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน         10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 



 

 
    โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ช่ัวโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 220 (5.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 180 (4.5 นก.) 

ค33101  คณิตศาสตร 5 40 (1.0 นก.) ส30106  สังคมศึกษา 6 (เศรษฐศาสตร) 40 (1.0 นก.) 

ค33102  คณิตศาสตร 6 40 (1.0 นก.) พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 (0.5 นก.) 

ว30105  วิทยาการคำนวณ 3 20 (0.5 นก.) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 (0.5 นก.) 

ส30105  สังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร) 40 (1.0 นก.) ศ33101  ทัศนศิลป 40 (1.0 นก.) 

อ30105  ภาษาอังกฤษ 5 40 (1.0 นก.) ศ33102  ดนตร ี 20 (0.5 นก.) 

อ30106  ภาษาอังกฤษ 6 40 (1.0 นก.) ศ33103  นาฏศิลป 20 (0.5 นก.) 

  ง30103  การงานอาชีพ 3 20 (0.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 420 (10.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 360 (9.0 นก.) 

ค33201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 80 (2.0 นก.) ว30205  ฟสิกส 5 80 (2.0 นก.) 

ค33202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 80 (2.0 นก.) ว30225  เคมี 5 60 (1.5 นก.) 

ว30204  ฟสิกส 4 80 (2.0 นก.) ว30245  ชีววิทยา 5 60 (1.5 นก.) 

ว30224  เคมี 4 60 (1.5 นก.) ว33201  คอมพิวเตอร 5 40 (1.0 นก.) 

ว30244  ชีววิทยา 4 60 (1.5 นก.) ว33202  คอมพิวเตอร 6 40 (1.0 นก.) 

อ30205  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 5 40 (1.0 นก.) อ30206  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 6 40 (1.0 นก.) 

ต30201  TOEFL 1 20 (0.5 นก.) ต30202  TOEFL 2 40 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญ

ประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 380 (9.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 320 (8.0 นก.) 

ท31101  ภาษาไทย 1 40 (1.0 นก.) ท31102  ภาษาไทย 2 40 (1.0 นก.) 

ค31101  คณิตศาสตร 1 40 (1.0 นก.) ค31102  คณิตศาสตร 2 40 (1.0 นก.) 

ว31101  วิทยาศาสตรชีวภาพ  60 (1.5 นก.) ว31103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) 

ว31102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)  60 (1.5 นก.) ว30103  วิทยาการคำนวณ 1 20 (0.5 นก.) 

ว30101  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 (0.5 นก.) ส31103  สังคมศึกษาฯ 2  40 (1.0 นก.) 

ส31101  สังคมศึกษาฯ 1  40 (1.0 นก.) ส31104  ประวัติศาสตรไทย 2 20 (0.5 นก.) 

ส31102  ประวัติศาสตรไทย 1 20 (0.5 นก.) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 (0.5 นก.) 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 (0.5 นก.) ศ31102  ทัศนศิลป 2 20 (0.5 นก.) 

ศ31101  ทัศนศิลป 1 20 (0.5 นก.) ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

ง30101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 40 (1.0 นก.) 

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 40 (1.0 นก.)   

รายวิชาเพิ่มเติม 260 (6.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 300 (7.5 นก.) 
ท31201  หลักภาษาพาสนุก 40 (1.0 นก.) ค31202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 60 (1.5 นก.) 

ค31201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 60 (1.5 นก.) ว31202  คอมพิวเตอร 2 40 (1.0 นก.) 
ว31201  คอมพิวเตอร 1 40 (1.0 นก.) ส30221  กฎหมายนารู 40 (1.0 นก.) 
อ31201  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 1 40 (1.0 นก.) อ31202  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 2 40 (1.0 นก.) 

อ31203  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1 80 (2.0 นก.) อ31204  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 2 80 (2.0 นก.) 
  อ30203  การแปลภาษาอังกฤษเบื้องตน 40 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

(แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 
รายวิชาพื้นฐาน 380 (9.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 280 (7.0 นก.) 

ท30105  ภาษาไทย 5 40 (1.0 นก.) ท30106  ภาษาไทย 6 40 (1.0 นก.) 

ค32101  คณิตศาสตร 3 40 (1.0 นก.) ว32101  วิทยาศาสตรชีวภาพ 60 (1.5 นก.) 

ค32102  คณิตศาสตร 4 40 (1.0 นก.) ว32104  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 60 (1.5 นก.) 

ว32102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 60 (1.5 นก.) ว30104  วิทยาการคำนวณ 2 20 (0.5 นก.) 

ว32103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) ส30104  สังคมศึกษา 4 (หนาท่ี 2) 40 (1.0 นก.) 

ส32101  ประวัติศาสตรสากล 1 20 (0.5 นก.) ส30105  สังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร) 40 (1.0 นก.) 

ส32102  ประวัติศาสตรสากล 2 20 (0.5 นก.) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 (0.5 นก.) 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 (0.5 นก.)   

อ30103  ภาษาอังกฤษ 3 40 (1.0 นก.)   

อ30104  ภาษาอังกฤษ 4 40 (1.0 นก.)   

รายวิชาเพิ่มเติม 260 (6.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 380 (9.5 นก.) 

ค32201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 80 (2.0 นก.) ค32202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 80 (2.0 นก.) 

ว32201  คอมพิวเตอร 3 40 (1.0 นก.) ว32202  คอมพิวเตอร 4 40 (1.0 นก.) 

ส30233  หนาท่ีพลเมือง 3 20 (0.5 นก.) ส30241  การเงิน การธนาคาร การคลัง 40 (1.0 นก.) 

อ30203  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 40 (1.0 นก.) ส30234  หนาท่ีพลเมือง 4 20 (0.5 นก.) 

อ30209  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 3 80 (2.0 นก.) อ30204  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 4 40 (1.0 นก.) 

  อ30210  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4 80 (2.0 นก.) 

  ก30201  ภาษาเกาหลี 80 (2.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 700 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 720 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 220 (5.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 180 (4.5 นก.) 

ค33101  คณิตศาสตร 5 40 (1.0 นก.) พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 (0.5 นก.) 

ค33102  คณิตศาสตร 6 40 (1.0 นก.) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 (0.5 นก.) 

ว30105  วิทยาการคำนวณ 3 20 (0.5 นก.) ศ33101  ทัศนศิลป 40 (1.0 นก.) 

ส30106  สังคมศึกษา 6 (เศรษฐศาสตร) 40 (1.0 นก.) ศ33102  ดนตร ี 20 (0.5 นก.) 

อ30105  ภาษาอังกฤษ 5 40 (1.0 นก.) ศ33103  นาฏศิลป 20 (0.5 นก.) 

อ30106  ภาษาอังกฤษ 6 40 (1.0 นก.) ง30101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) 

  ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

  ง30103  การงานอาชีพ 3 20 (0.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 380 (9.5 นก.) รายวิชาเพ่ิมเติม 320 (8.0 นก.) 

ค33201  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 80 (2.0 นก.) ค30201  คณิตศาสตรเพ่ือการคำนวณ 40 (1.0 นก.) 

ว33201  คอมพิวเตอร 5 40 (1.0 นก.) ค33202  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 80 (2.0 นก.) 

อ30205  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 5 40 (1.0 นก.) ว33202  คอมพิวเตอร 6 40 (1.0 นก.) 

อ30211  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 5 80 (2.0 นก.) อ30206  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 6 40 (1.0 นก.) 

ต30213  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 (1.0 นก.) อ30212  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 6 80 (2.0 นก.) 

ต30201  TOEFL 1 20 (0.5 นก.) ต30202  TOEFL 2 40 (1.0 นก.) 

ญ30201  ภาษาญ่ีปุน 80 (2.0 นก.)   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 380 (9.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 320 (8.0 นก.) 

ท31101  ภาษาไทย 1 40 (1.0 นก.) ท31102  ภาษาไทย 2 40 (1.0 นก.) 

ค31101  คณิตศาสตร 1 40 (1.0 นก.) ค31102  คณิตศาสตร 2 40 (1.0 นก.) 

ว31101  วิทยาศาสตรชีวภาพ  60 (1.5 นก.) ว31103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) 

ว31102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)  60 (1.5 นก.) ว30103  วิทยาการคำนวณ 1 20 (0.5 นก.) 

ว30101  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 (0.5 นก.) ส31103  สังคมศึกษาฯ 2  40 (1.0 นก.) 

ส31101  สังคมศึกษาฯ 1  40 (1.0 นก.) ส31104  ประวัติศาสตรไทย 2 20 (0.5 นก.) 

ส31102  ประวัติศาสตรไทย 1 20 (0.5 นก.) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 (0.5 นก.) 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 (0.5 นก.) ศ31102  ทัศนศิลป 2 20 (0.5 นก.) 

ศ31101  ทัศนศิลป 1 20 (0.5 นก.) ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

ง30101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 40 (1.0 นก.) 

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 40 (1.0 นก.)   

รายวิชาเพิ่มเติม 260 (6.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 300 (7.5 นก.) 
ท31201  หลักภาษาพาสนุก 40 (1.0 นก.) จ31202  ภาษาจีน 2 60 (1.5 นก.) 

จ31201  ภาษาจีน 1 60 (1.5 นก.) ว31202  คอมพิวเตอร 2 40 (1.0 นก.) 
ว31201  คอมพิวเตอร 1 40 (1.0 นก.) ส30221  กฎหมายนารู 40 (1.0 นก.) 
อ31201  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 1 40 (1.0 นก.) อ31202  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 2 40 (1.0 นก.) 

อ31203  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1 80 (2.0 นก.) อ31204  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 2 80 (2.0 นก.) 
  อ30203  การแปลภาษาอังกฤษเบื้องตน 40 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

(แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 
รายวิชาพื้นฐาน 380 (9.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 280 (7.0 นก.) 

ท30105  ภาษาไทย 5 40 (1.0 นก.) ท30106  ภาษาไทย 6 40 (1.0 นก.) 

ค32101  คณิตศาสตร 3 40 (1.0 นก.) ว32101  วิทยาศาสตรชีวภาพ 60 (1.5 นก.) 

ค32102  คณิตศาสตร 4 40 (1.0 นก.) ว32104  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 60 (1.5 นก.) 

ว32102  วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 60 (1.5 นก.) ว30104  วิทยาการคำนวณ 2 20 (0.5 นก.) 

ว32103  วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 60 (1.5 นก.) ส30104  สังคมศึกษา 4 (หนาท่ี 2) 40 (1.0 นก.) 

ส32101  ประวัติศาสตรสากล 1 20 (0.5 นก.) ส30105  สังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร) 40 (1.0 นก.) 

ส32102  ประวัติศาสตรสากล 2 20 (0.5 นก.) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 (0.5 นก.) 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 (0.5 นก.)   

อ30103  ภาษาอังกฤษ 3 40 (1.0 นก.)   

อ30104  ภาษาอังกฤษ 4 40 (1.0 นก.)   

รายวิชาเพิ่มเติม 260 (6.5 นก.) รายวิชาเพิ่มเติม 380 (9.5 นก.) 

จ32201  ภาษาจีน 3 80 (2.0 นก.) จ32202  ภาษาจีน 4 80 (2.0 นก.) 

ว32201  คอมพิวเตอร 3 40 (1.0 นก.) ว32202  คอมพิวเตอร 4 40 (1.0 นก.) 

ส30233  หนาท่ีพลเมือง 3 20 (0.5 นก.) ส30241  การเงิน การธนาคาร การคลัง 40 (1.0 นก.) 

อ30203  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 40 (1.0 นก.) ส30234  หนาท่ีพลเมือง 4 20 (0.5 นก.) 

อ30209  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 3 80 (2.0 นก.) อ30204  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 4 40 (1.0 นก.) 

  อ30210  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4 80 (2.0 นก.) 

  ก30201  ภาษาเกาหลี 80 (2.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 700 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 720 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/หนวยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 220 (5.5 นก.) รายวิชาพื้นฐาน 180 (4.5 นก.) 

ค33101  คณิตศาสตร 5 40 (1.0 นก.) พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 (0.5 นก.) 

ค33102  คณิตศาสตร 6 40 (1.0 นก.) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 (0.5 นก.) 

ว30105  วิทยาการคำนวณ 3 20 (0.5 นก.) ศ33101  ทัศนศิลป 40 (1.0 นก.) 

ส30106  สังคมศึกษา 6 (เศรษฐศาสตร) 40 (1.0 นก.) ศ33102  ดนตร ี 20 (0.5 นก.) 

อ30105  ภาษาอังกฤษ 5 40 (1.0 นก.) ศ33103  นาฏศิลป 20 (0.5 นก.) 

อ30106  ภาษาอังกฤษ 6 40 (1.0 นก.) ง30101  การงานอาชีพ 1 20 (0.5 นก.) 

  ง30102  การงานอาชีพ 2 20 (0.5 นก.) 

  ง30103  การงานอาชีพ 3 20 (0.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 380 (9.5 นก.) รายวิชาเพ่ิมเติม 320 (8.0 นก.) 

จ33201  ภาษาจีน 5 80 (2.0 นก.) ค30201  คณิตศาสตรเพ่ือการคำนวณ 40 (1.0 นก.) 

ว33201  คอมพิวเตอร 5 40 (1.0 นก.) จ33202  ภาษาจีน 6 80 (2.0 นก.) 

อ30205  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 5 40 (1.0 นก.) ว33202  คอมพิวเตอร 6 40 (1.0 นก.) 

อ30211  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 5 80 (2.0 นก.) อ30206  ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 6 40 (1.0 นก.) 

ต30213  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 (1.0 นก.) อ30212  ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 6 80 (2.0 นก.) 

ต30201  TOEFL 1 20 (0.5 นก.) ต30202  TOEFL 2 40 (1.0 นก.) 

ญ30201  ภาษาญ่ีปุน 80 (2.0 นก.)   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 

- นักศึกษาวิชาทหาร/บำเพ็ญประโยชน 

 

20 

10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 

 

 

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร)



ประวัติโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร 

 

พ.ศ. 2536  นายเจริญชัย  กสิณธร ไดจัดซื้อที่ดินจำนวนเนื้อที่ 9 ไร 2 งาน 35 ตารางวา  ซึ่งเปนที่ดิน 

ที่อยูทายหมูบานบัวทอง เพื่อนำมาใชในการกอสรางโรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร ซึ่งเปนโรงเรียนที่สอนในระดับ

อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

พ.ศ. 2540  นายเจริญชัย  กสิณธร  ผู รับใบอนุญาต ไดเริ ่มทำการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ช้ัน  

พรอมลิฟต 1 ตัว พรอมกับไดกอสรางหองธุรการดานหนา ขนาด 5 x 12 เมตร เพื่อเปดใหทานผูปกครองมาติดตอ

สอบถามและสระวายน้ำขนาด 8 x 25 เมตร จำนวน 1 สระ ใชเวลาดำเนินการกอสราง 10 เดือน และดำเนินการ

ตกแตงอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จเปนเวลา 1 ป ใชงบประมาณในการกอสรางรวม   

35 ลานบาท 

 
พ.ศ. 2541  ไดเปดรับสมัครรับนักเรียนครั้งแรกในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2540 และเปดรับสมัครเรื่อยมา  

จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2541 ไดเริ ่มเรียน Summer  Course เปนครั ้งแรก เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 

ในการเรียนใหแกนักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพใหการเรียนการสอนมีมากข้ึน และในเวลาเดียวกันนั้นการกอสราง

โรงเรียนก็ไดเสร็จสมบูรณ จึงตองทำการกอสรางกำแพงรั้ว ทำพื้นสนาม ปลูกหญา ปลูกสนาม ปลูกตนไม 

โดยรอบโรงเรียน และทำถนนภายในบริเวณอาคารและรอบๆ ตัวอาคาร และในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  

เปดเทอมตนปการศึกษา 2541 ทางโรงเรียนไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเปดใหมีการเรียนการสอนได

ตั้งแตนั้นเปนตนมาโดยมีนายเจริญชัย  กสิณธร เปนผูรับใบอนุญาตและดร.อภิศักดิ์  กสิณธร เปนอาจารยใหญ  

โดยเริ ่มแรกโรงเรียนไดเปดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั ้น โดยมีนักเรียน 

ในช้ันอนุบาล 387 คน และประถมศึกษาป ท่ี 1-4  มีจำนวน 220 คน ปลายป พ.ศ. 2541 ไดทำการกอสรางอาคาร

ธุรการ จำนวน 2 ช้ัน เพิ่มข้ึนอีกหลังหนึ่งติดกับธุรการเดิม และไดเริ่มเช่ือมโยงระบบ Internet เขามาใชในโรงเรียน  

พรอมกับพัฒนาโรงเรียนไปพรอมกันทุกดาน 

พ.ศ. 2542  โรงเรียนมีนักเรียนอนุบาลจำนวน 616 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน 465 คน  

และมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 13 คน โดยในปนี้โรงเรียนไดจัดใหมีหองประกอบการเรียนเพิ่มข้ึนไดแก  

หองวีดีทัศน ศูนยส่ือสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ปรับปรุงประสิทธิภาพหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และ

การบริการเชื ่อมตอ  Internet สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน และยังมีการใหบริการฟรีแกนักเรียน 

ในการเช่ือมตอ Internet จากท่ีบาน นอกเหนือจากนี้ โรงเรียนยังคงไดทำการกอสรางสระวายน้ำ สำหรับนักเรียน

อนุบาลเพิ่มอีก 1 สระ และไดมีการปรับปรุงโรงประกอบอาหารใหมีลักษณะกวางขวาง สะดวกสบายขึ้นโดยไดมี

การกอสรางโรงประกอบอาหารใหมเปนอาคาร 4 ช้ัน ช้ันลางเปนโรงประกอบอาหาร และช้ัน 2-3 เปนหอพักคร ู 

 

 
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

                  สระวายน้ำ                โรงประกอบอาหารเดิม 
 

พ.ศ. 2543  โรงเรียนมีนักเรียนในระดับอนุบาลทั ้งสิ ้น 669 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษา 636  คน    

ม ีน ักเร ียนในระดับมัธยมศึกษา 45 คน มีคร ูและเจาหนาที ่  46 คน โดยประมาณปลายป พ.ศ. 2542   

ถึงตนป พ.ศ. 2543 ผู บริหารโรงเรียนไดตัดสินใจกอสราง

อาคารเรียนขนาดใหญขึ้น (อาคารมารีอา)  เปนอาคารเรียน 

ค.ส.ล 7 ช ั ้นในงบประมาณการกอสร าง 80 ล านบาท 

ประกอบดวย หองเรียน โรงอาหาร หองประชุม St. James  

หองพยาบาล  หอง Play land  หองศูนยสื่อ โรงยิมฯ ขนาด  

18x32 เมตร หองนาฏศิลป หองรับรอง หองประชุมเล็ก  

หองสมุดขนาดใหญ หองสมุดอนุบาล  หองดนตรีสำหรับ

อนุบาล  ลานกิจกรรมอนุบาล  และหองวิทยาศาสตร 

พ.ศ. 2546  ไดกอสรางอาคารสงเสริมการศึกษานานาชาติ เพื ่อเปดการเรียนการสอนโครงการ 

English Program  ตั ้งแตเกรด 1-4  เปนอาคาร 2 ชั ้น  ใชสำหรับการเรียนการสอน มีหองคอมพิวเตอรและ 

หองวิทยาศาสตร  

พ.ศ. 2547  เปดใชอาคารสงเสริมการศึกษานานาชาติ (ปจจุบันเปนอาคารหอสมุด) ในภาคเรียนที่ 1   

ปการศึกษา พ.ศ. 2547    

 

 

 

 

 

 

 

       อาคารสงเสริมการศึกษานานาชาติ ปจจุบันเปนอาคารหอสมุด 

 



พ.ศ. 2549  โรงเรียนไดซื้อท่ีดินขางโรงเรยีนเพิ่ม เพื่อทำท่ีจอดรถ สนามกีฬาและไดดำเนินการสรางอาคาร

เรียนหลังใหม 6 ช้ัน(อาคารยาโกเบ) โดยใชงบประมาณการกอสราง 50 ลานบาท เพื่อรองรับนักเรียนในโครงการ

English  Program  ไดดำเนินการสรางเสร็จในเดือนตุลาคม ป 2550 จึงยายนักเรียนในโครงการไปเรียนท่ีอาคาร

เรียนหลังใหม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ประกอบดวย หองเรียน ลานจอดรถใตดิน หองคอมพิวเตอร  

หองสมุด หองพยาบาล ศูนยการเรียนตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารยาโกเบ 

พ.ศ. 2551  ทางโรงเรียนไดขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปนี้ไดเปด 

ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 2 หองเรียน ในโปรแกรมวิทยาศาสตร–คณิตศาสตรและโปรแกรม

คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ  

พ.ศ. 2552  ขยายช้ันเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

พ.ศ. 2553  ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 พรอมท้ังขยายช้ันเรียนในโครงการ English Program ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (Grade 10)  

พ.ศ. 2554  ไดขยายชั ้นเร ียนในโครงการ English  Program ในระดับชั ้นม ัธยมศึกษาปท่ี 5 (Grade  11)    

ไดมีการสรางโรงประกอบอาหารใหม และโรงอาหารขนาดใหญ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงสถานท่ี

จอดรถและอำนวยความสะดวกใหกับผูปกครองเมื่อมาติดตอกับโรงเรียนและกลางป พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม –

พฤศจิกายน โรงเรียนไดประสบอุทกภัย ทำใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินโรงเรียน

ประจำปการศึกษา 2554 แตทางโรงเรียนไดดำเนินการโดยไดทำการสอนชดเชยในวันเสารต้ังแตเดือนธันวาคม ถึง 

มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      โรงอาหารใหม                                                  โรงประกอบอาหารใหม 
 

พ.ศ. 2555  โรงเรียนไดดำเนินการจัดซื้อท่ีดินเพิ่มจากเดิม 9 ไร 2 งาน 79 ตารางวา เปน 15 ไร 1 งาน 179 

ตารางวา โรงเรียนไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอโอนโรงเรียนจาก นายเจริญชัย  กสิณธร ใหแก 

ดร.อภิศักดิ ์  กสิณธร โดยให ดร.อภิศักดิ ์  กสิณธร เปนผู ร ับใบอนุญาตฯ และดำรงตำแหนงผู อำนวยการ 

ไปพรอมกัน นอกจากนี้โรงเรียนไดขยายชั้นเรียนในโครงการ English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  

(Grade 12) และไดดำเนินการสรางอาคารเรียนหลังใหม 6 ชั้น เพื่อใชสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช

งบประมาณการกอสราง 80 ลานบาท โรงเรียนไดทำการฟนฟูอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีการยายสนามกีฬา

มาอยูบริเวณใหม มีการซอมแซมและทาสีอาคารและอุปกรณที ่เสียหายจากน้ำทวม และมีแผนการที่จะยาย

หองเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดมาเรียนในอาคารเซนตปเตอร  โดยมีการปรับปรุงหองเรียนใหกวางขึ้น และ

ติดตั้งอุปกรณดานเทคโนโลยีการศึกษาในหองเรียน เพื่อรองรับตอการเสริมสรางนักเรียนใหพรอมตอการเขารวม 

AEC ของประเทศไทยท่ีกำลังเกิดข้ึนอันใกลนี้    

พ.ศ. 2556  อาคารเรียนแหงใหมชื่อ อาคารเซนตเทเรซา ไดถูกกอสรางแลวเสร็จในเดือน พฤษภาคม 

2556 และถ ูกใช  เป นอาคารเร ียนสำหร ับน ักเร ียนระด ับช ั ้นประถมศึกษาป ท ี ่  1-6 โปรแกรมสามัญ  

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนไดปรับปรุงอาคารเรียนเซนตปเตอรใหเปนอาคารเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ของโรงเรียน ลานจอดรถแหงใหมไดถูกกอสรางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูปกครองและผูมาติดตองานของ

โรงเรียน  โดยในปการศึกษานี้ โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 169 คน ครูตางชาติ 60 คน ฝายสนับสนุน  

31 คน พนักงานท่ัวไป 138 คน  และมีนักเรียนท้ังหมด 3,981  คน 

 
อาคารเซนตเทเรซา 



 
               ลานจอดรถอาคารเซนตเทเรซา 

พ.ศ. 2557  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมท้ังส้ิน 3,980 คน เปนนักเรยีนระดับกอนประถมศึกษา 1,176 คน 

ระดับประถมศึกษา 2,121 คน ระดับมัธยมศึกษา 683  คน โรงเรียนไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดการเรียน

การสอนในระดับปฐมวัย ดวยการยายลานพหุปญญาไปอยูบริเวณโถงอาคารเรียนอาคารมารีอา ชั ้น 4 ที่มีพื ้นท่ี

กวางขวางกวาเดิม และไดยายอุปกรณตางๆ สำหรับการเรียนการสอนแบบพหุปญญาไปยังบริเวณลานพหุปญญา

แหงใหม ทำใหโรงเรียนมีพื้นท่ีใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมแกนักเรียนระดับอนุบาลไดดียิ่งข้ึน 

 พ .ศ .  2 558   โ ร ง เ ร ี ยน ไ ด  ร ั บ ร างวั ล

สถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา

ขนาดใหญ ประจำปการศึกษา 2557 ซึ่งถือไดวา 

เปนสมัยที ่สามติดตอก ัน โดยโรงเร ียนกสิณธร 

เซนตปเตอรเคยไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาแลว

ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2553 มาแลว 

ซึ ่งถารวมครั้งนี ้ดวยจะทำใหโรงเรียนไดรับรางวัล

พระราชทาน 3 สมัยติดตอกันภายใน 10 ป จึงไดรับ

รางว ัลสถานศึกษาพระราชทานแบบยั ่งยืนดวย  

ซึ ่งถือเปนความภาคภูมิใจอันสูงสุดของทุกฝายท่ี

เกี่ยวของกับโรงเรียน และในปการศึกษานี้โรงเรียนมี

นักเรียนจำนวน 3,979 คน มีบุคลากรแบงเปนบุคลากรคนไทย 344 คน  และครูชาวตางประเทศ 72  คน และ 

ปการศึกษานี้โรงเรียนยังไดเพิ่มเติมการสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองเขาสูการเรียนการสอนอยางเต็มตัว 

   พ.ศ. 2559  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 4,001 คน เปนระดับกอนประถมศึกษา 1,260 คน  

ระดับประถมศึกษา 2,121 คน ระดับมัธยมศึกษา 620 คน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคาร 

เซนตปเตอร ซึ่งเปนอาคารท่ีใชทำการเรียนการสอนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โดยการเปล่ียนหนาตาง

จากบานเกร็ดเปนหนาตางบานเลื่อนทั้งอาคาร มีการทาสี ตกแตงอาคารเพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศนรอบบริเวณ 

อาคารเรียน 



 
อาคารเซนตปเตอร 

พ.ศ. 2560  โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีจำนวนนักเรียนรวมทั ้งสิ ้น 4,045 คน ซึ ่งระดับกอน

ประถมศึกษา 1,313 คน ระดับประถมศึกษา 2,138 คน ระดับมัธยมศึกษา 594 คน ในปการศึกษานี้ โรงเรียน

เตรียมการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 (Intensive English Program) โดยทางโรงเรียนไดรวมมือกับทางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)  เพื่อดำเนินการเปดในปการศึกษา 2561    

 
ผูอำนวยการโรงเรียน ถายภาพกับ 42 โรงเรียน ท่ีรวมกับ สสวท. 

พ.ศ. 2561  โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีจำนวนนักเรียนรวมทั ้งสิ ้น 4,155 คน ซึ ่งระดับกอน

ประถมศึกษา 1,371 คน ระดับประถมศึกษา 2,180 คน ระดับมัธยมศึกษา 604 คน ในปการศึกษานี้โรงเรียน 

เปดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

(Intensive English Program) จำนวน 1 หองเรียน มีนักเรียนในโครงการ 12 คน จัดการเรียนการสอนที่อาคาร

เซนตปเตอร  

 



 

 

 

 

 

 

หองเรียนอัจฉริยภาพ (gifted) ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

พ.ศ. 2562  โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีจำนวนนักเรียนรวมทั ้งสิ ้น 4,332 คน ซึ ่งระดับกอน

ประถมศึกษา 1,450 คน ระดับประถมศึกษา 2,287 คน ระดับมัธยมศึกษา 595 คน ในปการศึกษานี้ โรงเรียน 

เปดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 2 หองเรียน ซึ่งจะมีนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 (1 หอง) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่ 2 (1 หอง) รวมหองเรียนจำนวน  

2 หองเรียน มีนักเรียนในโครงการ 19 คน จัดการเรียนการสอนท่ีอาคารเซนตปเตอร เพิ่มหองประกอบการ STEM  

หอง i-Learning Center และรับนักเรียนในโครงการ English Program ในระดับชั้นอนุบาล เพิ่ม 1 หองเรียน  

นักเรียนระดับอนุบาล (Intensive English Program) เพิ่ม 1 หองเรียน 

 

  

 

 

 

หองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ม.1/4 และ ม.2/4 

พ.ศ. 2563  โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร มีจำนวนนักเรียนรวมทั ้งสิ ้น 4,353 คน ซึ ่งระดับกอน

ประถมศึกษา 1,463 คน ระดับประถมศึกษา 2,303 คน  ระดับมัธยมศึกษา  587 คน ในปการศึกษานี้ โรงเรียน 

เปดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 3 หองเรียน ซึ่งจะมีนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (1 หอง) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 (1 หอง) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 

(1 หอง) รวมหองเรียน จำนวน 3 หองเรียน มีนักเรียนในโครงการ 38 คน จัดการเรียนการสอนท่ีอาคารเซนตปเตอร  

 



 

  

 

 

 

หองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ม.1/4 ม.2/4 และ ม.3/4 

โรงเรียนเปดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563  ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากการแพรระบาดของ

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ ่งโรงเรียนดำเนินการเปดทำการเรียนการสอนทุกวัน โดยจัดหองเรียน 

หองละไมเกิน 25 คน ซึ่งโรงเรียนไดดำเนินการการตอเติมหองเรียน เพิ่มเติมที่อาคารเทเรซา และอาคารมารีอา 

เพื่อใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียน โรงเรียนไดปฏิบัติตามมาตรการและรูปแบบการบริหารจัดการเรียรการสอน 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. โรงเรียนจัดการตรวจวัดไขนักเรียนและบุคลากรทุกคนและทุกวันเปนระยะๆ   

2. บุคลากร นักเรียน ผูปกครองทุกคน ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อยูในบริเวณโรงเรียน 

3. มีการสำรวจการไปยังสถานท่ีตางๆ ภายใน 1 สัปดาห ของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และ

บุคลากรทุกคน โดยสงเปนแบบฟอรมใหตอบกลับทุกวันจันทร 

4. การเวนระยะหางทางสังคมภายในและนอกหองเรียน โดยทำฉากกั้นนักเรียนระหวางโตะ ฉากกั้นโรง

อาหาร ฉากกั้นท่ีนอนของนักเรียนปฐมวัย 

5. บริการเจลลางมือท่ีบริเวณ หนาหองเรียน หนาหองน้ำทุกหอง ทุกอาคารมีจุดเจลลางมือ และภายใน

หองน้ำมีน้ำยาลางมือในหองน้ำทุกอาคาร 

6. กำหนดใหมีการฉีดพนยาฆาเช้ือทุกหองเรียนชวงพกักลางวันและชวงเย็นหลังเลิกเรียน และภายใน

หองน้ำ และอุปกรณตางๆท่ีนักเรียนใชรวมกันเปนจำนวนมาก เชน ลิฟท ลูกปดประตู เปนตน 

7. โรงเรียนแจกสเปรยฆาเช้ือใหแกนักเรียนทุกคน  

8. งดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมรวมกลุมกันทุกกิจกรรม 

 

พ.ศ. 2564 โรงเร ียนกส ิณธรเซนตป เตอร  ม ีจำนวนนักเร ียนรวมทั ้ งส ิ ้น 4,397 คน ซ ึ ่ งระดับ 

กอนประถมศึกษา 1,435 คน ระดับประถมศึกษา 2,370 คน  ระดับมัธยมศึกษา  592 คน ในปการศึกษานี้

โรงเรียนเปดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนระดับชั้นแรกซึ่งมีจำนวนนักเรียน 16 คน   

1 หองเรียน  ในสวนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี ระดับชั้นละ 1 หองเรียน ในปการศึกษา 2564 นี้ มีหองเรียน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมจำนวน 4 หองเรียนดวยกัน   



โรงเรียนเปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 /2564  ต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพรระบาด

ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ ่งโรงเรียนดำเนินการเปดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  

ผานแอพพลิเคช่ัน Zoom โดยจัดตารางการเรียนการสอนเสมือนนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน 

สวนภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรียนเปดทำการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบ   

On Site และ Online โดยให ผ ู ปกครองแสดงความจำนงให บ ุตรหลานเร ียนแบบใด เป ดเร ียนต ั ้ งแต 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

การเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนไดปฏิบัติตามมาตรการและรูปแบบการบริหารจัดการเรียน 

การสอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณแพรระบาดของเชื ้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้

1. โรงเรียนจัดการตรวจวัดไขนักเรียนและบุคลากรทุกคนและทุกวันเปนระยะๆ   

2. บุคลากร นักเรียน ผูปกครองทุกคน ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อยูในบริเวณโรงเรียน 

3. มีการสำรวจการไปยังสถานที่ตางๆภายใน 1 สัปดาห ของผูบริหาร ครู นักเรียน ผู ปกครอง และ

บุคลากรทุกคน โดยสงเปนแบบฟอรมใหตอบกลับทุกวันจันทร 

4. การเวนระยะหางทางสังคมภายในและนอกหองเรียน โดยทำฉากกั้นนักเรียนระหวางโตะ ฉากกั้น 

โรงอาหาร ฉากกั้นท่ีนอนของนักเรียนปฐมวัย 

5. บริการเจลลางมือท่ีบริเวณ หนาหองเรียน หนาหองน้ำทุกหอง ทุกอาคารมีจุดเจลลางมือ และภายใน

หองน้ำมีน้ำยาลางมือในหองน้ำทุกอาคาร 

6. กำหนดใหมีการฉีดพนยาฆาเชื้อทุกหองเรียนชวงพักกลางวันและชวงเย็นหลังเลิกเรียน และภายใน

หองน้ำ และอุปกรณตางๆท่ีนักเรียนใชรวมกันเปนจำนวนมาก เชน ลิฟท ลูกปดประตู เปนตน 

7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องใชอุปกรณสวนตัวมาโรงเรียนทุกวัน ไดแก กระติกน้ำ แกวน้ำ ชอน สอม 

อุปกรณเครื่องเขียน เปนตน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

8. งดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมรวมกลุมกันทุกกิจกรรม 

 

 

 

 
 


