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ปรัชญา

วิชาการดีเยีย่ ม เปี่ยมด้วยคุณธรรม นาเอกลักษณ์ไทย พลานามัยสมบูรณ์

วิ สยั ทัศน์

เป็นโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาร่วมกับผูป้ กครองและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ เป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรมประจาใจ มีกริ ยิ ามารยาทงดงามสมความ
เป็ น ไทย มีสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิต ที่ส มบูร ณ์ ต ามวัยของตนเอง สามารถอยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งมี
ความสุข โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ที กั ษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มี
จรรยาบรรณ มีความมันคงในอาชี
่
พ ผ่านสื่อและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลาย และมี
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนนักเรีย นเป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
ชุมชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย

พันธกิ จ
๑. จัดกระบวนการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และปลูกฝงั ให้นกั เรียนเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรมและมีความสุข
๒. ยกระดับคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๓. พัฒ นาครู แ ละสนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารใช้ ส่ือ นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษาให้ ม ี
ประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอือ้ ต่อการเรียนรู้
๕. สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ข้อมูลสรุปจากผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประสบความสาเร็จด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี สถิตกิ ารสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
เป็นทีน่ ่าพึงพอใจ สถานศึกษามีจุดเด่นด้านการเรียนการสอนภาษาจีนทาให้ผเู้ รียนมีโอกาสเรียนรูภ้ าษา
ทีส่ ามในการติดต่อสื่อสาร
มีจานวนครูเหมาะสมทาให้สามารถจัดประสบการณ์และการเรียนการสอนได้และมีเวลาเพียงพอ
ในการดูแลผู้เรียนเป็ นรายบุคคล ครูและบุคลาการได้ทางานตรงกับความรูค้ วามสามารถของตนเอง มี
ความสามารถในการใช้ส่อื เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีภาวะผู้นา สามารถทาให้สถานศึกษาเป็ นทีย่ อมรับของผูป้ กครองและชุมชน ส่งผลให้
จานวนเด็กทีเ่ ข้าเรียนต่อในแต่ละปีเพิม่ ขึน้ ในอัตราต่อเนื่อง มีส่อื และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ มีการสนับสนุ นให้ครูใ ช้ส่อื และผลิต สื่อ อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับการจัด
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
1. การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี )
 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมิ นได้ ๙๖.๓๕ คะแนน
 ระดับคุณภาพดีมาก ทุกมาตรฐาน
2. การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมิ นได้ ๙๔.๓๐ คะแนน
 ระดับคุณภาพดีมาก ทุกมาตรฐาน

ตารางสรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี )
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ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
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ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ
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ชื่อตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่วา่ ด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
ั
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญญาสมวั
ย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป
กลุม่ ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒ นาให้บ รรลุต ามปรัช ญา ปณิธ าน/วิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่วา่ ด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ผลรวมคะแนนทัง้ หมด ๑๐๐.๐๐

จุดเด่น
๑. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญาสมวัย
สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษอย่างเด่นชัด
๒. ครูมกี ารส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปญั ญา ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว
๓. ผูบ้ ริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ
การเรียนรู้ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และจัดให้มมี าตรการด้านความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็กนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
อย่างชัดเจน
๔. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่ม ี
๒. ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ไม่ม ี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ไม่ม ี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่ม ี

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิ บตั ิ ที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ตารางสรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
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ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙

ผลการพัฒ นาให้บ รรลุ ต ามปรัช ญา ปณิ ธ าน/วิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๗๘

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่วา่ ด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

ผลรวมคะแนนทัง้ หมด ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๓๐

ดีมาก

จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ปฏิบตั ติ ามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา เชื่อฟงั คาสังสอนของพ่
่
อแม่ ผูป้ กครอง มีความสุภาพอ่อน
น้อมมีมารยาทในการไหว้และซื่อสัตย์สุจริต มีความใฝ่รแู้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง รูจ้ กั การแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรูร้ อบตัว คิดเป็ น ทาเป็ น และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับดีมาก สถานศึกษามีการ
กาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษอย่างเด่นชัด
๒. ผูบ้ ริหารมีการบริหารงาน ๔ ฝา่ ยอย่างชัดเจน มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีการจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมไม่
สิน้ เปลืองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุง่ ไปสู่สถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพอย่างชัดเจน
๓. ครูจดั การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ มีการวิเคราะห์
ผู้เ รีย นเป็ นรายบุ ค คล วัด ผลประเมิน ผลตามสภาพจริง และมีค วามสามารถในการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่ม ี

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่ม ี
๒. ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ไม่ม ี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ไม่ม ี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่ม ี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิ บตั ิ ที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

