รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564

โรงเรียน มินเดอรพัฒนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 1110101191
33/1 หมูที่ - ถนน พัฒนาการ ตําบล/แขวง ประเวศ เขต/อําเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 023217040 โทรสาร 023217036

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
โรงเรียนมินเดอรพัฒนาศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 284 คนครูบุคลากรจํานวน
50 คน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR:Self Assessment Report) ปการศึกษา 2564 เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น ผลการประเมินตนเองภาพ
รวม ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ ระดับปฐมวัย ผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา มีทักษะ ความคิดพื้นฐาน และรูจักแสวงหาความรูได เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเลน การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ดวยการลงมือทําและ
การสรางองคความรูดวยตัวเอง อยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดี รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย มีนํ้าใจชวยเหลือและแบงปนผูอื่น มีความมั่นใจ
กลาพูดกลาแสดงออก มีผลการประเมินภาพรวมระดับยอดเยี่ยม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน 2 ดานไดแก 1)
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรูทักษะพื้น
ฐาน มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากําหนด
และมีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม ประเด็นภาพ
ความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียน โดยใชขอมูล 3 ปยอนหลังเปนเปาหมาย
คุณภาพผูเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบ Active Learning เนนทักษะในการ การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห
สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหลงเรียนรู ภายในโรงเรียนใหเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความ
กลาในการแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เนนทักษะการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะหเปนไปตามเกณฑืที่โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ผลการอานออกเขียนไดอยูในระดับดี
มาก นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรูได ทั้งดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ จากการเรียนรูโดยโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น คุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทยเขารวม กิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเปนรอยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีมาก มีผลการ
อานคิดวิเคราะหและเขียน ผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับยอดเยี่ยม การจัดการดานคุณภาพของโรงเรียนมินเดอรพัฒนาศึกษา ไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพปญหา โดยใชขอมูลพื้นฐานจากการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน สวนการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลัก
สูตาสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถสอดคลอง
กับเปาหมายของโรงเรียนและใหมีความเปนมืออาชีพ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดจนระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่โรงเรียนกําหนดและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : มินเดอรพัฒนาศึกษา
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110101191
ที่อยู (Address) : 33/1

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : พัฒนาการ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ประเวศ

เขต/อําเภอ (District) : ประเวศ

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10250

โทรศัพท (Tel.) : 023217040

โทรสาร (Fax.) : 023217036

อีเมล (E-mail) : info@minderpathana.ac.th
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เว็บไซต (Website) : www.minderpathana.ac.th
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : Minder Pathana Suksa School:โรงเรียนมินเดอร
พัฒนาศึกษา

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล
English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมดุล เหมาะสมกับวัย ไดดําเนินโครงการที่สําคัญ เชน กิจกรรมหนูนอยอนามัย
กิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตรวจสุขภาพกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมบัณฑิตนอย กิจกรรมหนูนอยเสียงใส กิจกรรม MPS
Annual Day กิจกรรมไหวสวยดวยจรรยา กิจกรรมวันสําคัญ (วันแม วันพอ ทําบุญขึ้นปใหม) กิจกรรมการเรียนรูแบบ STEM Education กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรม
นิทานสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร กิจกรรม Project Approach เปนตน จากผลดําเนินงาน พบวา เด็กมี
ความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เหมาะสมกับวัย บรรลุเปาหมาย รอยละ 96.14 จากขอมูลดังกลาว โรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาการ
เด็กทั้ง 4 ดาน ใหสูงขึ้น
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนกําหนดจุดเนนคือ การมีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานและสอดคลองกับบริบทชุมชนและทองถิ่น
บุคลากรเพียงพอกับชั้นเรียน และจบการศึกษาปริญญาทางการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ มีความพรอม
ทางดานสื่อและเทคโนโลยีสงเสริมในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม โดยจัดโครงการที่สําคัญ เชน การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน การนิเทศภายใน การอบรมพัฒนาครู การสงเสริมการจัดสภาพแวดลอม
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และสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของโรงเรียนมินเดอรพัฒนาศึกษา เปนตน จากการดําเนินงานพบวา กระบวนการ
บริหารและการจัดการมีผลสําเร็จอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลสงเสริมในการบริหารและการจัดการใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนกําหนดจุดเนนคือ บุคลากรจบการศึกษาปริญญาทางการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีความรูความเขาใจในการ
พัฒนาผูเรียนดี และเพียงพอกับนักเรียน มีบุคลากรที่มีความรูดานนักเรียนที่มีความบกพรองในดานตาง ๆ ที่คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะ
สมกับการเรียนการสอน เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลอยางเต็มประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานพบวา ครูสามารถจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญโดย จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาส
ใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ผลสําเร็จที่ไดอยูในระดับ ยอดเยี่ยม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และ
นําผลจากการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการดําเนินงานทั้ง 3 มาตราฐาน ดังกลาว โรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง ผูใชบริการ สาธารณชน และผูที่เกี่ยวของรับทราบ ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต
ของโรงเรียน เปนตน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดศักยภาพและทักษะของเด็กแตละคน เชน การเรียนรูแบบ STEM Education เปนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเด็ก
มีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เต็มตามศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนมีแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอภายในโรงเรียน
3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพในการสอน และพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี มีระบบนิเทศการสอนอยางเปนรูปธรรม เพื่อชวยเหลือและ
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน
5. แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาดานสติปญญา การสื่อสาร ทักษะการคิด และความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ
6. แผนปฏิบัติการที่ 6 จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยตามความถนัดของเด็ก และผูปกครอง และชุมชน
7. แผนปฏิบัติการที่ 7 สงเสริมการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกสถานศึกษาใหมากขึ้น โดยมุงหวังใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง
และกลาแสดงออกในสิ่งดีงาม และนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากภายนอกมาพัฒนาตนเองตอไป
8. แผนปฏิบัติการที่ 8 สงเสริมและพัฒนาการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : Minder Happy Learning
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

Page 5 of 87

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Page 6 of 87

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ยอดเยี่ยม

ดานคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนรอยละ 92 โดยผูรับผิดชอบ
วางแผน กิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมสํานวนสุภาษิตคําพังเพย กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรม MPS Annual Day กิจกรรมวันสําคัญ (วันแม วันพอ ทําบุญ
ขึ้นปใหม) ทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับประถม ตรวจสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมซอมหนีไฟ กิจกรรมอานออกเขียนได (เสริมเด็กเกง พัฒนาเด็กออน)
กิจกรรมสอนซอมคณิตศาสตร กิจกรรมหนูนอยปลอดภัยหางไกลโรคระบาด(เฝาระวังโรคติดตอ) กิจกรรมแขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย กิจกรรมแขงขันเลา
นิทาน กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน จากผลการดําเนินโครงการกิจกรรม พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลาก
หลาย และมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ 97.02 ซึ่งอยูในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนไดนําผลจากการพัฒนาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนกําหนดจุดเนนคือ ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาและเรียนรูในรูปแบบ online มีสุขภาพกายและจิตที่ดีและเหมาะสมกับวัย มีความกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได
ดี และผูเรียนระดับประถม 6 สามารถสอบศึกษาตอในระดับมัธยมไดรอยละ 100
โดยจัดโครงการที่สําคัญ เชน การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมินเดอร
พัฒนาศึกษา การอบรมพัฒนาครู เปนตน ผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลสําเร็จอยูในระดับ ยอดเยี่ยม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลสงเสริมในการบริหารและการจัดการใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ดานกระบวนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนกําหนดจุดเนนคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ฝกทักษะใหผูเรียนมีโอกาสอภิปราย แสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นผูอื่น และกลาแสดงออก ฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี
ดวยตนเอง ซึ่งดําเนินโครงการที่สําคัญ เชน กิจกรรม Open House (ออนไลน) การสงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัด
ทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม การพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิเคราะหลักสูตร เปนตน จากการดําเนินงานดังกลาว พบวา ครู
สามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได สามารถใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผลสําเร็จที่ไดอยูในระดับ ยอดเยี่ยม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด นําผลจากการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการดําเนินงานทั้ง 3 มาตราฐาน ดังกลาว โรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง ผูใชบริการ สาธารณชน และผูที่เกี่ยวของรับทราบ ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต
ของโรงเรียน เปนตน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก
ปญหา
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพในการสอน มีระบบนิเทศการสอน ใหคําแนะนําชวยเหลือ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรู
อยางเปนรูปธรรม และมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษอยางเปนรูปธรรม
4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น และเสาะแสวงหาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู
6. แผนปฏิบัติการที่ 6 สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ Active Leaning และ STEM ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใชในการ
ดํารงชีวิต ใหผูเรียนมีนวัตกรรมและชิ้นงาน
7. แผนปฏิบัติการที่ 7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการอาน การเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อสงเสริม
และพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีขึ้น
8. แผนปฏิบัติการที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาทักษะการอาน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
9. แผนปฏิบัติการที่ 9 สงเสริมใหผูเขียนที่มีความสามารถเขารวมแขงขันทักษะทางดานวิชาการทั้งใน และนอกสถานที่ และสงเสริมการเรียนรูเสริม
สําหรับนักเรียนที่ยังขาดทักษะดานตาง ๆ ในแตละสาขาวิชา
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
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- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : Minder Happy Learning
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ........................................
(........นางวรภรณ แผนทอง........)
ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
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