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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดีเลิศ

     1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

     1.3  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

               จากผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการประจําป สงผลใหการ

จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพพัฒนาการของผูเรียนประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว   ซึ่งผลการประเมินสรุปมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

อยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม   ทั้งน้ีสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย เปนไปตามความตองการของผูเรียนและสภาพปญหา สอดคลองกับจุด

เนนของสถานศึกษาและชุมชน/ทองถิ่นตามหลักสูตร จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา

เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ   วิเคราะห ออกแบบและจัดหนวยประสบการณการเรียนรูตาม

หนวยสาระที่ควรเรียนรูผานการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา จัดประสบการณใหนักเรียนผานการเลนและลงมือ

ปฏิบัติ ใชสื่อการเรียนรู และประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาและแกไขปญหารายบุคคล โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝาย   เพื่อเกิดความ

รวมมืออยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังเสริมดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทอิสลาม เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดอยาง

อิสระและซึมซับการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นและแสวงหาความอยากรูแบบมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการ

ทุก ๆ ดาน และมีผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1.  การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนผานการเลน การทดลอง การปฏิบัติจริง บทบาทสมมุติ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

อยางหลากหลาย เพื่อเสริมสรางทักษะ     การเรียนรู ทักษะการสื่อสาร

2.  การจัดกิจกรรมเนนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหมากขึ้น

3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกและสรางผลงานดานความคิดสรางสรรค/ผลงานใหดียิ่งขึ้น

4.  การจัดประสบการณเนนทักษะการใชชีวิต และการคิดแกปญหาไดดวยตนเอง

5.  จัดใหมีอุปกรณส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และพัฒนาเครื่องเลนสนามและระบบสาธารณูปโภค

 

2.  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

     2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดีเลิศ

     2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

     2.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

          จากผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการประจําป สงผลใหการจัดการ

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพพัฒนาการของผูเรียนประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งผลการประเมินสรุปมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน อยู

ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ อยูในระดับ ดีเลิศ  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไป ตามปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผู
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เรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา และสภาพของชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับ ดีเลิศ พัฒนาการของคาเฉลี่ย ผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผล

ประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มีผลประเมินรายมาตรฐานอยูในระดับ ยอดเยี่ยม   สถานศึกษามี

การวางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนาและสอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดัง

ท่ีปรากฏผลประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    อยูในระดับ ดีเลิศ  มีการวิเคราะหออกแบบและจัดการ

เรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียน เพื่อ

พัฒนาและแกปญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชภาระงานเปนฐาน (Task 

Based  Learning) หรือ TBL เปนการจัดการเรียนรูทักษะทางภาษาท่ีใชภาระงานเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารได

อยางมีความหมาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน และยังสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผู

เรียนมองเห็นประโยชนและความสําคัญของการปลูกฝงในการสรางอาชีพใหกับนักเรียนเพ่ือเปนการสงเสริมหลักการดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมี

รายไดระหวางเรียนขึ้นโดยจัดเปนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแมสอดจัดอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันและภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่นที่มีความชํานาญในแตละสาขา ทําใหนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการฝกงานอาชีพ

ใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เปนอาชีพท่ีนักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน สถานศึกษาดําเนิน

งานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝาย

เพ่ือเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจตอระบบการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง และมีผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนขึ้น

2.  การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

3.  การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ และนํากระบวนการของ   ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน       

4.  สงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง

5.  สงเสริมและสนับสนุนครู ใหมีการพัฒนาตนเองในการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ โดย

เฉพาะพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

6.  สถานศึกษานําภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายใหเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

7.  การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และใหบริการของชุมชนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อิสลามศึกษา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1163100010

ที่อยู (Address) : 2 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : อิสลามบํารุง

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

จังหวัด (Province) : ตาก รหัสไปรษณีย (Post Code) : 63110

โทรศัพท (Tel.) : 055-531-117 โทรสาร (Fax.) : 055-531-117

อีเมล (E-mail) : islamsuksa@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.islamsuksa.ac.th/
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ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) :

https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL/

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.  โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบมอนเตสซอรี่ ในบริบทอิสลาม

2.  โครงการ ตัรบียะห

3.  โครงการ กิจกรรมวันสําคัญ

4.  โครงการ บานสวยดวยมือเรา

5.  โครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย

6.  โครงการ ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
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7.  โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

8.  โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

9.  โครงการ วัดผลและประเมินผล

10.  โครงการ พัฒนาบุคลากร

11.  โครงการ สรางขวัญและกําลังใจ

12.  โครงการ ศึกษาดูงาน

13.  โครงการ ชวยเหลือเพื่อนครู

14.  โครงการ จัดจางบุคลากรและวิทยากรภายนอก

15.  โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

16.  โครงการ วารสารสัมพันธและสารสนเทศ

17.  โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่

18.  โครงการ พัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

19.  โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

20.  โครงการ บานสวยดวยมือเรา

21.  โครงการ ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

22.  โครงการ สนับสนุนการศึกษา

23.  โครงการ สาธารณูปโภค

24.  โครงการ สรางความสัมพันธกับชุมชน

25.  โครงการ สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

26.  โครงการ ปองกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

27.  โครงการ สนับสนุนงานชุมชน

28.  โครงการ ปฏิคม

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.  แผนปฏิบัติงานที่ 1 (ดานผูเรียน)

          1.1  เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยเพื่อใหเด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดวิเคราะหและสืบเสาะ

หาคําตอบไดเหมาะสมตามวัย

2.  แผนปฏิบัติงานที่ 2 (ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ)         

          2.1  สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และภาคีเครือขาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

          2.2  สงเสริมใหบุคลากรครูเขารับการอบรมตรงตามวิชาท่ีสอน และความถนัด เพื่อพัฒนาตนเองดานความรูความสามารถ

          2.3  สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหบุคลากรทุกฝายตระหนัก และมี           สวนรวมเพื่อสรางความ

รูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน

3.  แผนปฏิบัติงานที่ 3 (ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ)                                                                           

          3.1  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทอิสลามเพื่อพัฒนาเด็กแบบองครวม ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติ

ปญญาเปนรายบุคคล เกิดความรูและความเขาใจจริยธรรมอิสลามผานกิจวัตรประจําวัน 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงสรางการบริหารแบงออกเปน 5 ฝายงาน
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน

สําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : มัสยิดนูรุลอิสลาม ใหการสนับสนุน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบมอนเตสซอร่ี

- การเรียนการสอนอิสลามศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

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

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ

Page 8 of 97



2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.  โครงการ สงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน

2.  โครงการ เตรียมนักเรียนสูมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.  โครงการ ฮาฟสศึกษา

4.  โครงการ อูรดูศึกษา

5.  โครงการ อาหรับศึกษา

6.  โครงการ ตัรบียะห

7.  โครงการ คายคุณธรรม

8.  โครงการ กิจกรรมวันสําคัญ

9.  โครงการ ศูนยการเรียนรูอิสลาม

10.  โครงการ บานสวยดวยมือเรา

11.  โครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย

12.  โครงการ การปองกันตัวเองจากภัยสังคม

13.  โครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและเยาวชนจิตอาสา

14.  โครงการ ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน

15.  โครงการ อานออกเขียนคลอง

16.  โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชภาระงานเปนฐาน (TBL)

17.  โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (PBL)

18.  โครงการ พมาศึกษา

19.  โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

20.  โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

21.  โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

22.  โครงการ พัฒนาวิชาการ (ศูนยวิทยาศาสตร  ศูนยภาษาอังกฤษ  ศูนยภาษาไทย  และศูนยคณิตศาสตร)

23.  โครงการ วัดผลและประเมินผล

24.  โครงการ พัฒนาผูเรียน

25.  โครงการ พัฒนาบุคลากร

26.  โครงการ สรางขวัญและกําลังใจ

27.  โครงการ ศึกษาดูงาน

28.  โครงการ ชวยเหลือเพื่อนครู

29.  โครงการ จัดจางบุคลากรและวิทยากรภายนอก

30.  โครงการ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและเอกสารทางการศึกษา

31.  โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

32.  โครงการ วารสารสัมพันธและสารสนเทศ

33.  โครงการ ปรับปรุงหองเรียนขยายโอกาส

34.  โครงการ พัฒนาส่ือการเรียนการสอน

35.  โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่

36.  โครงการ พัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

37.  โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

38.  โครงการ ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

39.  โครงการ สนับสนุนการศึกษา
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40.  โครงการ สาธารณูปโภค

41.  โครงการ สงเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย (กศน.)

42.  โครงการ สรางความสัมพันธกับชุมชน

43.  โครงการ สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

44.  โครงการ ปองกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

45.  โครงการ สนับสนุนงานชุมชน

46.  โครงการ ปฏิคม

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.  แผนปฏิบัติงานที่ 1

          1.1  สงเสริมการใชสื่อ ICT เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการสืบคนความรูและนําเสนอผลงานของผูเรียน

2.  แผนปฏิบัติงานที่ 2

          2.1  การสงเสริมทักษะดานภาษาไทยของผูเรียนใหอานออกเขียนไดตามเกณฑ

3.  แผนปฏิบัติงานที่ 3

          3.1  การสงเสริมเสริมสรางบุคลิกภาพแหงความสําเร็จใหกับนักเรียนอยางเปนระบบ มีภาวะผูนํา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

4.  แผนปฏิบัติงานที่ 4

          4.1  สงเสริมผูเรียนดานจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวมอยางตอเนื่อง

5.  แผนปฏิบัติงานที่ 5

          5.1  การพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางหลากหลายและปนรูปธรรม 

6.  แผนปฏิบัติงานที่ 6  

          6.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและมีทักษะจําเปนตามหลักสูตร

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงสรางการบริหารแบงออกเปน 5 ฝายงาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : มัสยิดนูรุลอิสลาม ใหการสนับสนุน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน (Task Based Learning)

- การเรียนการสอนอิสลามศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี
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- 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

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1163100010

ที่อยู (Address) : 2 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : อิสลามบํารุง

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

จังหวัด (Province) : ตาก รหัสไปรษณีย (Post Code) : 63110

โทรศัพท (Tel.) : 055-531-117 โทรสาร (Fax.) : 055-531-117

อีเมล (E-mail) : islamsuksa@hotmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) :

https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL/

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

เนนความรู  คูคุณธรรม  นําปญญา  กีฬาเดน 

เนนความรู       สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะที่จําเปนเพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข

คูคุณธรรม       มุงเนนใหนักเรียนประพฤติตนใหอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมอันดีงาม 

นําปญญา        มุงเนนใหนักเรียนใชความรู ความสามารถ แกไขปญหาดวยสติปญญาในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน

กีฬาเดน          สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหมีความเปนเลิศทางดานกีฬา และปลูกฝงใหนักเรียนรูแพ รูชนะ รูอภัย ในเกมกีฬา

วิสัยทัศน

โรงเรียนนาอยู   คุณครูนารัก   นักเรียนนาชม   ชุมชนชื่นใจ

พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเปนไทย

2.  จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย

3.  ผูเรียนใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร การอาน การเขียนถูกตอง มีทักษะชีวิตและมีความรูอาชีพติดตัว

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และวิถีอิสลาม

เปาหมาย

1.  ผูเรียนรอยละ 80 มีจิตสํานึกความเปนไทย

2.  ผูเรียนรอยละ 80 มีระเบียบวินัย มีทักษะทางการเรียน

3.  ผูเรียนใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร การอาน การเขียนถูกตอง มีทักษะชีวิตและมีความรูอาชีพติดตัวรอยละ 70

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 90

5.  ผูเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและวิถีอิสลาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรที ่1  สงเสริมและปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณของโรงเรียน

1.1  สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

1.2  สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีงามและคานิยมความเปนไทย

1.3  สงเสริมทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4  สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางานอยางเปนระบบตามระบอบประชาธิปไตย

1.5  ปลูกฝงนักเรียนใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน

 

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนานักเรียนดานวิชาการเต็มศักยภาพสูความเปนสากล

2.1  มีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาของชาติ

2.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน

2.3  สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยี และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
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2.4  สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดานวิชาการ ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

ยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใชโรงเรียนเปนฐาน

4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฝายตาง ๆ

4.2  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน

4.3  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

 

ยุทธศาสตรที ่5  ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.1  เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีบรรยากาศ ความเปนโรงเรียนวิถีอิสลาม

5.2  จัดสรรวัสดุ อุปกรณและสื่อเพื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอและพรอมใช

 

ยุทธศาสตรที ่6  สงเสริมโรงเรียนเปนศูนยชุมชนแหงการเรียนรู

6.1  สงเสริมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

เอกลักษณ

“ โรงเรียนวิถีอิสลาม ”

อัตลักษณ

“ เรียนรูศาสนา  ภาษาลํ้าเลิศ  เชิดชูคุณธรรม ”
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 21 22 - - 43

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 26 19 - - 45

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 29 14 - - 43

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 76 55 - - 131

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 57 63 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 56 52 - - 108

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 36 50 - - 86

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 2 46 47 - - 93

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 2 32 40 - - 72

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 2 26 33 - - 59

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 14 หองเรียน EP - 253 285 - - 538

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 21 26 - - 47

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนปกติ 2 22 28 - - 50
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 16 25 - - 41

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 5 หองเรียน EP - 59 79 - - 138

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 22 หองเรียน EP - 388 419 - - 807
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย สมสวัสด์ิ ทองประวิทย

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 1 3 - - - 4

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 14 2 - - 16

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 3 - 3 - 6

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม 1 20 2 3 - 26

บุคลากรทางการศึกษา

- ฝายบริหาร - 3 0 2 - 5

- เจาหนาที่ - 3 0 - - 3

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 6 0 2 - 8

รวมทั้งส้ิน 1 26 2 5 - 34

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 3 131 4 33:1 44:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับประถมศึกษา 14 538 16 34:1 39:1

ระดับมัธยมศึกษา 5 138 6 23:1 28:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 4 - - - - - 4

ภาษาไทย - - 7 - 1 - 8

คณิตศาสตร - - 7 - - 1 8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 8 - 1 - 9

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 7 - - 1 8

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - 1 - 3

ศิลปะ - - 7 - - 1 8

การงานอาชีพ - - 7 - - 1 8

ภาษาตางประเทศ - - 2 - 1 - 3

รวม 4 - 47 - 4 4 59

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 11 3 14

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด 9 3 12

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 0 0

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 6 5 11

กิจกรรมแนะแนว 1 1 2

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 14 5 19

รวม 41 17 58
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 7 7 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 10 10 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 8 8 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด 1 1 - จัดตั้ง

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 26 26 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมและปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณของโรงเรียน

โครงการ

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบมอนเตสซอรี่ ในบริบทอิสลาม

คาเปาหมาย

80.00 : 1. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคน มีทักษะพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลําดับจากการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 2. ครูผูสอนระดับชั้น

อนุบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลมีพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเปนรายบุคคล 2. เด็กนักเรียนเกิด

ความรูและความเขาใจจริยธรรมอิสลามผานกิจวัตรประจําวัน 3. เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมได 4.

คุณครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่

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. ตัรบียะห

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบัน 2. ผูเรียนสามารถแสวงหาแหลงเรียนรู และมีการพัฒนาตนเอง 3. ผู

บริหาร ครู และบุคลาการ สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. กิจกรรมวันสําคัญ

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารูจักวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม และอิบาดะหตาง ๆ ที่ถูกกําหนดไว 2. นักเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษารูจักวันสําคัญของสังคมไทย และสิ่งท่ีหามปฏิบัติหรืออนุญาตใหปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 3. นักเรียนสามารถใชชีวิตตามแบบ

อยางของทานนบีมูอําหมัด (ซ.ล.) ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขโดยไมผิดตอหลักการของศาสนา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

4. บานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

5. สรางจิตสํานึกความเปนไทย
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คาเปาหมาย

100.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย 2. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถานกิจกรรมที่สงเสริมให

นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถาน 3. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในบุญคุณพระมหากษัตริยไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย 2. รอยละ 100 สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถานกิจกรรม

ที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถาน 3. รอยละ 100 สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในบุญคุณพระมหากษัตริยไทย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิต

สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 3. นักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได 2.

นักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญาเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมและ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 3. ครู

ผูปกครอง มีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนานักเรียนดานวิชาการเต็มศักยภาพสูความเปนสากล

โครงการ

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบมอนเตสซอรี่ ในบริบทอิสลาม

คาเปาหมาย

80.00 : 1. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคน มีทักษะพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลําดับจากการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ 2. ครูผูสอนระดับชั้น

อนุบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลมีพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเปนรายบุคคล 2. เด็กนักเรียนเกิด

ความรูและความเขาใจจริยธรรมอิสลามผานกิจวัตรประจําวัน 3. เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมได 4.

คุณครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่

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. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู ชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารและความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิค และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ได

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูระบบ ICT อยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสังคมทั้ง

ภายในหนวยงานและหนวยงานภายนอก 3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแกครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกและคนในชุมชนไดเปนอยางดี 4.

นักเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 5. ครูและนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดผานการอบรมไป

ประยุกตใชงานไดจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

3. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาความเปนเลิศ ทางวิชาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู 2. นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหเขารวมการ

แขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. วัดผลและประเมินผล

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนผานการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่เนนทักษะกระบวนการคิด ท่ีมีคุณภาพ 2. นักเรียนผานการวัดผลและประเมินผลทุก

รายวิชา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
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คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิต

สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 3. นักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได 2.

นักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญาเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมและ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 3. ครู

ผูปกครอง มีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. พัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ครูไดรับความรู ไดรับการพัฒนา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และครูมีนิสัยในการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง มากขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : บุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ไดรับการพัฒนาในการสงเสริมนิสัยการปฏิบัติหนาที่ใหเปนการ

พัฒนาวิชาชีพครูรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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2. สรางขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรไดรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

90.00 : บุคลากรไดรับการประเมิน โดยสถานศึกษามีแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ และใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. ศึกษาดูงาน

คาเปาหมาย

95.00 : 1. ไดผลการสรุปการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข และพัฒนาการจัดการศึกษา 2. ครูอาจารยและลูกจางประจําไดรับความรูและ

ประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหนาที่เพื่อพัฒนาโรงเรียน

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นําความรูและประสบการณมาบูรณาการในการปฏิบัติงานในหนาที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเขาสูระบบการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. ชวยเหลือเพ่ือนครู

คาเปาหมาย

90.00 : 1. มีสวัสดิการกองทุนกูยืม และเพื่อการศึกษา ใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ แมบาน 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ

แมบาน ทุกคนมีขวัญและกําลังใจ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ แมบาน มีแหลงเงินชวยเหลือฉุกเฉิน 2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 4
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใชโรงเรียนเปนฐาน

โครงการ

1. จัดจางบุคลากร และวิทยากรภายนอก

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนและโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนและนักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

75.00 : 1. โรงเรียนมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ

มาตรฐานการศึกษา

ผลสําเร็จ

75.00 : 1. โรงเรียนอิสลามศึกษามีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียน และมีผลการพัฒนา รอยละ 75 ขึ้นไป

2. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. วารสารสัมพันธและสารสนเทศ

คาเปาหมาย

95.00 : ไดรับขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ผานสื่อวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิค และโซเชียลตาง ๆ

ผลสําเร็จ

95.00 : 1. สามารถเผยแพรขอมูลของตนสูสังคมภายนอกไดอยางกวางขวาง 2. หนวยงานภายในและภายนอกไดรับขอมูลขาวสาร 3. เปน

แหลงสืบคนขอมูลใหกับหนวยงานตาง ๆ 4. เปนแหลงเรียนนรูใหกับครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียนและรวมไปถึงคนในชุมชนใกล

เคียง 5. สามารถใชเปนศูนยกลางส่ือรวมในการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5

ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู ชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารและความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิค และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ได

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูระบบ ICT อยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสังคมทั้ง

ภายในหนวยงานและหนวยงานภายนอก 3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแกครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกและคนในชุมชนไดเปนอยางดี 4.

นักเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 5. ของครูและนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดผานการอบรม

ไปประยุกตใชงานไดจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

4. เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคา มีความตระหนัก และมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นํา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาในการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนัก มีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาในการสง

เสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
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ศึกษาธิการ เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. บานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : - มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา - มีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3. การเขามามีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษา 4. ชุมชนเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. สนับสนุนการศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : 1. โรงเรียนมีอุปกรณ ที่ดีมีคุณภาพไวบริการบุคลากร 2. บุคลากรรูจัดใหใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

ผลสําเร็จ
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85.00 : 1. มีวัสดุ อุปกรณที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับการใชงาน 2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก

บุคลากร 3. บุคลากรรูจักใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 4. การบริหารจัดการเปนไปตามวงจรคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. สาธารณูปโภค

คาเปาหมาย

90.00 : 1. การใชจายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. นักเรียน ครู และบุคลากรเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาในการใชสาธารณูปโภคอยางประหยัด 2. โรงเรียนมีการใช

สาธารณูปโภคอยางเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน 3. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมโรงเรียนเปนศูนยชุมชนแหงการเรียนรู

โครงการ

1. กิจกรรมวันสําคัญ

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารูจักวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม และอิบาดะหตาง ๆ ที่ถูกกําหนดไว 2. นักเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษารูจักวันสําคัญของสังคมไทย และสิ่งท่ีหามปฏิบัติหรืออนุญาตใหปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 3. นักเรียนสามารถใชชีวิตตามแบบ

อยางของทานนบีมูอําหมัด (ซ.ล.) ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขโดยไมผิดตอหลักการของศาสนา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด
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2. ปรับปรุงอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

4. เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคา มีความตระหนัก และมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นํา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
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ชุมชนในการพัฒนาในการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนัก มีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาในการสง

เสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กละเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. บานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. สรางความสัมพันธกับชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองนักเรียนตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในการใหความรวม

มือกับโรงเรียนและชุมชน เกี่ยวกับการแกไขปญหานักเรียนในปกครองในดานการเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา เอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี 2. นักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น และ

จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเปาหมาย 3. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

7. สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในการให

ความรวมมือกับโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูใหนักเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 2. นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

8. การปองกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนอิสลาม ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและ

เอกชน เกิดความตระหนักในการใหความรวมมือกับโรงเรียนปองกันตัวเองและเฝาระวังตัวเองจากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-

19) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. คณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนอิสลามมีความเขาใจเรื่องการปองกันตนเอง

รอยละ 100 2. มีการออกตรวจคัดกรองโรคบริการคณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนอิสลามที่

เขามาในโรงเรียนอยางเขมงวดอยูตลอดเวลา 3. มีวัสดุอุปกรณสําหรับปองกันโรคแกกลุมเสี่ยงในโรงเรียนครบ รอยละ 100

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

9. สนับสนุนงานชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ผูปกครองนักเรียน ผูอาวุโส แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนชุมชน เกิดความตระหนักในการใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 3. โรงเรียนประสบความ

สําเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน 2. รอยละของผูปกครองชุมชน ใหความรวมมือสนับสนุน

การศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

10. ปฏิคม

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีเครื่องดื่มและอาหารวางไวบริการแขก ผูมารับบริการอยางเพียงพอ

ผลสําเร็จ

95.00 : 1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน 2. รอยละของผูปกครองชุมชน ใshความรวมมือสนับสนุน

การศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมและปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณของโรงเรียน

โครงการ

1. สงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีประสบการณ ในงานอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 2.

นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีรายไดระหวางเรียน และรูจักใชเวลาวางใหเกิด ประโยชน 3. นักเรียนเห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใชและประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสม ถูกตองและมีคุณธรรม

ผลสําเร็จ
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80.00 : 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีประสบการณตรงในงานอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 2. นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. เตรียมนักเรียนสูมัธยมศึกษาตอนปลาย

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนอิสลามศึกษา มีความรูและความเขาใจวิธีการทําขอสอบในรายวิชาหลัก

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. นักเรียนรูและเขาใจกระบวนการทําขอสอบในกลุมรายวิชาหลัก 2. นักเรียนมีความพรอมกอนการสอบวัดความรูในกลุมรายวิชา

หลัก 3. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชคะแนนสอบในกลุมวิชาหลัก เพื่อใชพิจารณาในการสอบคัดเลือก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. ฮาฟสศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ สถาบัน 2. ผูเรียนสามารถทองจําและอานพระมหาคําภีร อัล- กุรอานไดอยาง

แมนยําและถูกตองชัดเจน 3. ผูบริหาร ครูและบุคลากร สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการทองจําพระมหาคําภีร อัล- กุรอานและนํา
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ไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะในการทองจําพระมหาคําภีร อัล- กุรอาน รักการอานพระมหาคัมภีร อัล - กุรอาน 2. ผูเรียนสามารถนําความรูไป

เผยแพรและมีความกลาที่จะใหความรูแกผูอื่น 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม สภาพแวดลอมและบริการใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. อูรดูศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาไดโดยตรง 2. นักเรียนสามารถอานและเขียนได 3. นักเรียนสามารถแปลภาษาและเผย

แพรภาษาใหแกผูอื่นได

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศและสามารถนําไปตอยอดในการเรียนการสอนและในดานธุรกิจ 2. ผูเรียนสามารถ

นําความรูไปเผยแพร และมีความกลาที่จะใหความรู 3. สถานศึกษามีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมและบริการใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. อาหรับศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาไดโดยตรง 2. นักเรียนสามารถอานและเขียนได 3. นักเรียนสามารถแปลภาษาและเผย

แพรภาษาใหแกผูอื่นได

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และสามารถนําไปตอยอดทั่งในการเรียนการสอนและในดานธุรกิจ 2. ผูเรียน

สามารถนําความรูไปเผยแพร และมีความกลาที่จะใหความรู 3. สถานศึกษามีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมและบริการใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. ตัรบียะห

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบัน 2. ผูเรียนสามารถแสวงหาแหลงเรียนรู และมีการพัฒนาตนเอง 3. ผู

บริหาร ครู และบุคลาการ สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. คายคุณธรรม

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ผูเรียนสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

หางไกลจากยาเสพติด และหลีกหางจากฟตนะหตาง ๆ 2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน และมี

ความมุงมั่น อุทิศตนในการสอน และพัฒนาผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน

และเปนผูนําทางวิชาการ 4. ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันศาสนาตระหนักและเห็นความสําคัญ พรอมทั้งใหความ

รวมมือในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลามแกผูเรียน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแก

ปญหาอยางมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

8. กิจกรรมวันสําคัญ
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คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารูจักวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม และอิบาดะหตาง ๆ ที่ถูกกําหนดไว 2. นักเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษารูจักวันสําคัญของสังคมไทย และสิ่งท่ีหามปฏิบัติหรืออนุญาตใหปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 3. นักเรียนสามารถใชชีวิตตามแบบ

อยางของทานนบีมูอําหมัด (ซ.ล.) ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขโดยไมผิดตอหลักการของศาสนา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

9. ศูนยการเรียนรูอิสลาม

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกตามแนววิธีอิสลามอยางชัดเจนเปนที่พึงพอใจ 2. ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

10. บานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
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ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

11. สรางจิตสํานึกความเปนไทย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย 2. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถานกิจกรรมที่สงเสริมให

นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถาน 3. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในบุญคุณพระมหากษัตริยไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 2.

สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถานกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา

แหลงเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย และโบราณสถาน 3. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณในบุญคุณพระมหากษัตริยไทย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

12. การปองกันตัวเองจากภัยสังคม

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในการ

ใหความรวมมือกับโรงเรียน เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูใหนักเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. เปนการ

แบงเบาภารกิจหนาที่ของภาครัฐไดสวนหนึ่ง และประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการดําเนินงาน การมีสวนรวมของประชาชน

ตามแนวนโยบายของการมีสวนรวมกิจกรรมและพัฒนาองคกร

ผลสําเร็จ
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80.00 : 1. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 2. นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 4. มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายและดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัยในสังคม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

13. สงเสริมประชาธิปไตยและเยาวชนจิตอาสา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีความรูและเขาใจในระบอบประชาธิปไตย 2. นักเรียนแกนนําทุกคนมีทักษะการเปนผูนําที่ดี 3. นักเรียนรุนพี่ และ

นักเรียนรุนนองไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4. นักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียน มีความเขาใจในเร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. ผูเรียนมีทักษะในการทํางานการเปนผูนําที่ดีตอ

เพ่ือนนักเรียน 3. ผูเรียนการเปนแกนนําในการบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน 4. ผูเรียน รูจักการเสียสละ การยอมรับฟงความคิด

เห็นของผูอ่ืน การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส และเขาใจการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

14. ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิต

สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 3. นักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา

ผลสําเร็จ
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80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได 2.

นักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญาเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมและ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 3. ครู

ผูปกครอง มีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนานักเรียนดานวิชาการเต็มศักยภาพสูความเปนสากล

โครงการ

1. อานออก เขียนคลอง

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถอานออก เขียนคลอง ตามเกณฑของหลักสูตร 2. นักเรียนที่มีความบกพรองดานการอาน

การเขียน ไดรับการพัฒนาทางดานการอานใหดียิ่งขึ้น

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 มีพัฒนาการในการอานออก เขียนคลอง เพิ่มขึ้น 2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชภาระงานเปนฐาน (TBL)

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูที่ดีขึ้น
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ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรู และมีความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (PBL)

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนเกิดทักษะการทํางาน เปนทีม ไดรวมมือรวมใจในการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมและเกิดผลสําเร็จรวมกัน 2.

นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงความรูเดิมหรือประสบการณเดิมกับความรูใหมแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนเกิดการเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มีทักษะการวางแผนการทํางาน ฝกการ

เปนผูนํา ผูตาม ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 3. นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงความรูเดิมหรือประสบการณเดิมกับความ

รูใหมแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. พมาศึกษา

คาเปาหมาย

75.00 : 1. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนอานและเขียนในคําพื้นฐานและประโยคงายๆ

และสื่อสารกับเจาของภาษาได 3. นักเรียนมีทักษะในการแปลภาษาและเผยแพรภาษาใหแกผูอื่นได

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและจากผูรูโดยตรง 2. นักเรียนมีทักษะการอาน การเขียน ในคํา
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พ้ืนฐานและประโยคงายๆ เพ่ือใชในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนทุกคนไดรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. นักเรียนชั้น ป.1 , ป.3 , ป.6 และ ม.3 ทุกคนไดรับการพัฒนาและติว

อยางเขมกอนการสอบ 3. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถดานการอาน RT ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา NT และผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 , ป.3 , ป.6 และ ม.3 มีคะแนนผล

การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู ชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารและความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิค และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ได

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูระบบ ICT อยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสังคมทั้ง

ภายในหนวยงานและหนวยงานภายนอก 3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแกครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกและคนในชุมชนไดเปนอยางดี 4.
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นักเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 5. ครูและนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดผานการอบรมไป

ประยุกตใชงานไดจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

7. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาความเปนเลิศ ทางวิชาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู 2. นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหเขารวมการ

แขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. พัฒนาวิชาการ ( ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษาอังกฤษ ศูนยภาษาไทย และศูนยคณิตศาสตร )

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนที่มีความพรอมดานกายภาพเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 2. ครูมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในการ

เพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ใหพรอมใชและทันสมัย 2. โรงเรียนเปนศูนยที่มีความพรอม มีบรรยากาศแหงการเรียนรูและเปนแหลงศึกษาคนควาดวยตนเองของ

นักเรียน ครู และชุมชน 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

9. วัดผลและประเมินผล

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนผานการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่เนนทักษะกระบวนการคิด ท่ีมีคุณภาพ 2. นักเรียนผานการวัดผลและประเมินผลทุก

รายวิชา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

10. อูรดูศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาไดโดยตรง 2. นักเรียนสามารถอานและเขียนได 3. นักเรียนสามารถแปลภาษาและเผย

แพรภาษาใหแกผูอื่นได

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศและสามารถนําไปตอยอดในการเรียนการสอนและในดานธุรกิจ 2. ผูเรียนสามารถ

นําความรูไปเผยแพร และมีความกลาที่จะใหความรู 3. สถานศึกษามีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมและบริการใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
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กระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

11. อาหรับศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาไดโดยตรง 2. นักเรียนสามารถอานและเขียนได 3. นักเรียนสามารถแปลภาษาและเผย

แพรภาษาใหแกผูอื่นได

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และสามารถนําไปตอยอดทั่งในการเรียนการสอนและในดานธุรกิจ 2. ผูเรียน

สามารถนําความรูไปเผยแพร และมีความกลาที่จะใหความรู 3. สถานศึกษามีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมและบริการใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

12. พัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมที่ใชประโยชนไดเต็มที่ และเอื้อตอการเรียนการสอนของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2. โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และกลุมเปาหมาย 3. มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

Page 48 of 97



- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

13. ระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิต

สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 3. นักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได 2.

นักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญาเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมและ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 3. ครู

ผูปกครอง มีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. พัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ครูไดรับความรู ไดรับการพัฒนา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และครูมีนิสัยในการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง มากขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : บุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ไดรับการพัฒนาในการสงเสริมนิสัยการปฏิบัติหนาที่ใหเปนการ

พัฒนาวิชาชีพครูรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. สรางขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรไดรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

90.00 : บุคลากรไดรับการประเมิน โดยสถานศึกษามีแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ และใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. ศึกษาดูงาน

คาเปาหมาย

95.00 : 1. ไดผลการสรุปการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข และพัฒนาการจัดการศึกษา 2. ครูอาจารยและลูกจางประจําไดรับความรูและ

ประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหนาที่เพื่อพัฒนาโรงเรียน

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นําความรูและประสบการณมาบูรณาการในการปฏิบัติงานในหนาที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเขาสูระบบการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. ชวยเหลือเพ่ือนครู

คาเปาหมาย

90.00 : 1. มีสวัสดิการกองทุนกูยืม และเพื่อการศึกษา ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา นักการ แมบาน 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา

นักการ แมบาน ทุกคนมีขวัญและกําลังใจ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ แมบาน มีแหลงเงินชวยเหลือฉุกเฉิน 2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใชโรงเรียนเปนฐาน

โครงการ

1. จัดจางบุคลากร และวิทยากรภายนอก

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนและโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนและนักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเอกสารทางการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูใชส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3. โรงเรียนมีแบบ (แบบ ปพ.1 – ปพ.9) ใหบริการครูและนักเรียนครบตามจานวนและถูกตองสมบูรณ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ครูผูสอนสรางและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 2. ครูและนักเรียนใชสื่อการสอนเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน 3. โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการศึกษาคนควา 4. โรงเรียนมีเอกสารทางการศึกษา (แบบ ปพ.1 – ปพ.9) และให

บริการครูและนักเรียน จํานวน 830 คน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

75.00 : 1. โรงเรียนมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ

มาตรฐานการศึกษา
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ผลสําเร็จ

75.00 : 1. โรงเรียนอิสลามศึกษามีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียน และมีผลการพัฒนา รอยละ 75 ขึ้นไป

2. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. วารสารสัมพันธและสารสนเทศ

คาเปาหมาย

95.00 : ไดรับขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ผานสื่อวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิค และโซเชียลตาง ๆ

ผลสําเร็จ

95.00 : 1. สามารถเผยแพรขอมูลของตนสูสังคมภายนอกไดอยางกวางขวาง 2. หนวยงานภายในและภายนอกไดรับขอมูลขาวสาร 3. เปน

แหลงสืบคนขอมูลใหกับหนวยงานตาง ๆ 4. เปนแหลงเรียนนรูใหกับครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียนและรวมไปถึงคนในชุมชนใกล

เคียง 5. สามารถใชเปนศูนยกลางส่ือรวมในการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5

ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. ปรับปรุงหองเรียนขยายโอกาส

คาเปาหมาย

90.00 : ครู นักเรียน ชุมชน ไดมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และชุมชน

ผลสําเร็จ

90.00 : ครู นักเรียน ชุมชน มีสถานที่ในการศึกษาและจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเอกสารทางการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครูใชส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3. โรงเรียนมีแบบ (แบบ ปพ.1 – ปพ.9) ใหบริการครูและนักเรียนครบตามจานวนและถูกตองสมบูรณ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ครูผูสอนสรางและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 2. ครูและนักเรียนใชสื่อการสอนเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน 3. โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการศึกษาคนควา 4. โรงเรียนมีเอกสารทางการศึกษา (แบบ ปพ.1 – ปพ.9) และให

บริการครูและนักเรียน จํานวน 830 คน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ICT)

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ครู ชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารและความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิค และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ได

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูระบบ ICT อยางมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสังคมทั้ง

ภายในหนวยงานและหนวยงานภายนอก 3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแกครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกและคนในชุมชนไดเปนอยางดี 4.

นักเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 5. ครูและนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดผานการอบรมไป

ประยุกตใชงานไดจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนไดมีสวนรวมในการใชส่ือ อุปกรณที่ครูจัดหามาใหทุกระดับชั้น 2. ครูมีสวนรวมในการใชสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมไปใช

จัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 3. ผูบริหาร ครูและบุคลาการ สงเสริมใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. จัดซ้ือครุภัณฑ อุปกรณ ที่ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2. มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้น 3. จัดทําทะเบียน

ส่ือการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. ปรับปรุงอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ
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90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

7. เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคา มีความตระหนัก และมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นํา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาในการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนัก มีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาในการสง

เสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

8. โครงการบานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

Page 55 of 97



ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

9. ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. มีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3. การเขามามีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษา 4. ชุมชนเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

10. สนับสนุนการศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : 1. โรงเรียนมีอุปกรณ ที่ดีมีคุณภาพไวบริการบุคลากร 2. บุคลากรรูจัดใหใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

ผลสําเร็จ

85.00 : 1. มีวัสดุ อุปกรณที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับการใชงาน 2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก

บุคลากร 3. บุคลากรรูจักใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 4. การบริหารจัดการเปนไปตามวงจรคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

11. สาธารณูปโภค

คาเปาหมาย

90.00 : 1. การใชจายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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ผลสําเร็จ

90.00 : 1. นักเรียน ครู และบุคลากรเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาในการใชสาธารณูปโภคอยางประหยัด 2. โรงเรียนมีการใช

สาธารณูปโภคอยางเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน 3. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมโรงเรียนเปนศูนยชุมชนแหงการเรียนรู

โครงการ

1. พัฒนาวิชาการ ( ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษาอังกฤษ ศูนยภาษาไทย และศูนยคณิตศาสตร )

คาเปาหมาย

80.00 : 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนที่มีความพรอมดานกายภาพเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 2. ครูมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในการ

เพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ใหพรอมใชและทันสมัย 2. โรงเรียนเปนศูนยที่มีความพรอม มีบรรยากาศแหงการเรียนรูและเปนแหลงศึกษาคนควาดวยตนเองของ

นักเรียน ครู และชุมชน 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. กิจกรรมวันสําคัญ

คาเปาหมาย

- : 1. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารูจักวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม และอิบาดะหตาง ๆ ที่ถูกกําหนดไว 2. นักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษารูจักวันสําคัญของสังคมไทย และสิ่งท่ีหามปฏิบัติหรืออนุญาตใหปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 3. นักเรียนสามารถใชชีวิตตามแบบ

อยางของทานนบีมูอําหมัด (ซ.ล.) ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขโดยไมผิดตอหลักการของศาสนา

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง ประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด
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สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

3. ศูนยการเรียนรูอิสลาม

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกตามแนววิธีอิสลามอยางชัดเจนเปนที่พึงพอใจ 2. ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความคิด

สรางสรรค ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. ปรับปรุงอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

5. พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2. สถานศึกษามีกิจกรรม

ที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. สงเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย (กศน.)

คาเปาหมาย

80.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาและตระหนักในการเรียนรูตลอดเวลา 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความ

สัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน หนวยงานหรือองคกรภายนอกในการสงเสริมการการเรียนการสอนนอกระบบ ตามอัธยาศัย

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและเห็นคุณคาของการศึกษา 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวม

มือกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกในการสงเสริมการการเรียนการสอนนอกระบบ ตามอัธยาศัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคา มีความตระหนัก และมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นํา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาในการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลาง การ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนัก มีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียน นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาในการสง

เสริมกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

8. โครงการบานสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนรูคุณคาในสิ่งแวดลอมและ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกัน

ส่ิงแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเชื้อโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหา

แหลงเพาะพันธุหรือการแพรระบาดของเช้ือโรค

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ผูเรียนมีความตระหนัก มีความรักและรูคุณคาของส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

หรือการแพรระบาดของเช้ือโรค 2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการดานอาคาร

สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันสิ่งแวดลอมลดปญหาแหลงเพาะพันธุหรือการแพร

ระบาดของเช้ือโรค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

Page 60 of 97



สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

9. สรางความสัมพันธกับชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองนักเรียนตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในการใหความรวม

มือกับโรงเรียนและชุมชน เกี่ยวกับการแกไขปญหานักเรียนในปกครองในดานการเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา เอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี 2. นักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น และ

จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเปาหมาย 3. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

10. สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในการให

ความรวมมือกับโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูใหนักเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 2. นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

11. สงเสริมประชาธิปไตยและเยาวชนจิตอาสา

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีความรูและเขาใจในระบอบประชาธิปไตย 2. นักเรียนแกนนําทุกคนมีทักษะการเปนผูนําที่ดี 3. นักเรียนรุนพี่ และ

นักเรียนรุนนองไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4. นักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน

ผลสําเร็จ

80.00 : 1. ผูเรียน มีความเขาใจในเร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. ผูเรียนมีทักษะในการทํางานการเปนผูนําที่ดีตอ
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เพ่ือนนักเรียน 3. ผูเรียนการเปนแกนนําในการบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน 4. ผูเรียน รูจักการเสียสละ การยอมรับฟงความคิด

เห็นของผูอ่ืน การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส และเขาใจการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

12. การปองกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนอิสลาม ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จากภายนอกทั้งของรัฐและ

เอกชน เกิดความตระหนักในการใหความรวมมือกับโรงเรียนปองกันตัวเองและเฝาระวังตัวเองจากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-

19) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. คณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนอิสลามมีความเขาใจเรื่องการปองกันตนเอง 2.

มีการออกตรวจคัดกรองโรคบริการคณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนอิสลามที่เขามาใน

โรงเรียนอยางเขมงวดอยูตลอดเวลา 3. มีวัสดุอุปกรณสําหรับปองกันโรคแกกลุมเสี่ยงในโรงเรียนครบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

13. สนับสนุนงานชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ผูปกครองนักเรียน ผูอาวุโส แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนชุมชน เกิดความตระหนักในการใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 3. โรงเรียนประสบความ

สําเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด

ผลสําเร็จ
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100.00 : 1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน 2. ผูปกครองชุมชน ใหความรวมมือสนับสนุนการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

14. ปฏิคม

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนมีเครื่องดื่มและอาหารวางไวบริการแขก ผูมารับบริการอยางเพียงพอ

ผลสําเร็จ

95.00 : 1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี และเกิดความแนนแฟนตอกัน 2. ผูปกครองชุมชน ใหความรวมมือสนับสนุนการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 131 124 94.66 - - 7 5.34

2. ดานอารมณ-จิตใจ 131 123 93.89 - - 8 6.11

3. ดานสังคม 131 123 93.89 - - 8 6.11

4. ดานสติปญญา 131 118 90.08 - - 13 9.92

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 59

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 29.99 27.80 27.75 - -27.75 - -

วิทยาศาสตร - 38.78 33.82 30.63 - -30.63 - -

ภาษาไทย - 56.20 48.79 42.15 - -42.15 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 43.55 28.77 26.08 - -26.08 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 นักเรียนไมไดเขารวมสอบวัดผล เนื่องจากนักเรียนอยูในพื้นที่กลุมเสี่ยงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID–19)

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 41

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 25.46 24.31 19.14 - -19.14 - -
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

วิทยาศาสตร - 29.89 32.77 27.98 - -27.98 - -

ภาษาไทย - 54.29 53.96 54.14 - -54.14 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 34.38 29.00 27.79 - -27.79 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 นักเรียนไมไดเขารวมสอบวัดผล เนื่องจากนักเรียนอยูในพื้นที่กลุมเสี่ยงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID–19)
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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 120 77 64.17 108 56 51.85 86 39 45.35 93 47 50.54 72 25 34.72 59 27 45.76

คณิตศาสตร 120 70 58.33 108 58 53.70 86 39 45.35 93 41 44.09 72 9 12.50 59 21 35.59

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

120 66 55.00 108 66 61.11 86 54 62.79 93 37 39.78 72 18 25.00 59 23 38.98

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

120 58 48.33 108 45 41.67 86 39 45.35 93 64 68.82 72 30 41.67 59 30 50.85

ประวัติศาสตร 120 55 45.83 108 46 42.59 86 26 30.23 93 54 58.06 72 34 47.22 59 34 57.63

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
120 73 60.83 108 78 72.22 86 82 95.35 93 89 95.70 72 66 91.67 59 57 96.61

ศิลปะ 120 74 61.67 108 62 57.41 86 74 86.05 93 29 31.18 72 54 75.00 59 55 93.22

การงานอาชีพ 120 76 63.33 108 72 66.67 86 47 54.65 93 75 80.65 72 56 77.78 59 52 88.14

ภาษาตาง

ประเทศ
120 36 30.00 108 21 19.44 86 21 24.42 93 8 8.60 72 1 1.39 59 7 11.86

เทคโนโลยี 120 - - 108 - - 86 - - 93 21 22.58 72 20 27.78 59 17 28.81

หนาที่

พลเมือง
120 93 77.50 108 95 87.96 86 85 98.84 93 81 87.10 72 62 86.11 59 31 52.54

อิสลามศึกษา 120 72 60.00 108 52 48.15 86 40 46.51 93 27 29.03 72 30 41.67 59 27 45.76

อัลกุรอาน 120 95 79.17 108 75 69.44 86 74 86.05 93 60 64.52 72 56 77.78 59 43 72.88
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 43 10 23.26 45 18 40.00 40 23 57.50

คณิตศาสตร 43 13 30.23 45 15 33.33 40 17 42.50

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
43 10 23.26 45 19 42.22 40 36 90.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
43 27 62.79 45 10 22.22 40 34 85.00

ประวัติศาสตร 43 27 62.79 45 24 53.33 40 32 80.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 43 43 100.00 45 44 97.78 40 40 100.00

ศิลปะ 43 15 34.88 45 28 62.22 40 19 47.50

การงานอาชีพ 43 22 51.16 45 33 73.33 40 39 97.50

ภาษาตางประเทศ 43 4 9.30 45 11 24.44 40 34 85.00

เทคโนโลยี 43 23 53.49 45 31 68.89 40 23 57.50

หนาที่พลเมือง 43 33 76.74 45 45 100.00 40 40 100.00

อิสลามศึกษา 43 26 60.47 45 30 66.67 40 40 100.00

อัลกุรอาน 43 42 97.67 45 37 82.22 40 39 97.50
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 41 8 19.51 44 19 43.18 40 30 75.00

คณิตศาสตร 41 18 43.90 44 19 43.18 40 15 37.50

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
41 9 21.95 44 18 40.91 40 32 80.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
41 23 56.10 44 31 70.45 40 25 62.50

ประวัติศาสตร 41 16 39.02 44 28 63.64 40 40 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 41 41 100.00 44 44 100.00 40 40 100.00

ศิลปะ 41 9 21.95 44 16 36.36 40 35 87.50

การงานอาชีพ 41 41 100.00 44 34 77.27 40 40 100.00

ภาษาตางประเทศ 41 19 46.34 44 20 45.45 40 16 40.00

เทคโนโลยี 41 12 29.27 44 20 45.45 40 23 57.50

หนาที่พลเมือง 41 41 100.00 44 44 100.00 40 40 100.00

อิสลามศึกษา 41 29 70.73 44 19 43.18 40 33 82.50

อัลกุรอาน 41 32 78.05 44 34 77.27 40 35 87.50
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 86

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 33.41 29.62 36.40 +6.78 22.89 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 26.58 30.65 29.30 -1.35 -4.40 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - 29.60 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 120

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง - 71.86 48.21 51.66 60.23 +8.57 16.59 มีพัฒนาการ

อานออกเสียง - 74.14 49.08 44.95 68.65 +23.70 52.73 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 59

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 41

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
41.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
41.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
41.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
41.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
41.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
41.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 41.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 41.00 - 30.04 - - - - - -

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.1 120 - - - - - - - - -

ป.2 108 - - - - - - - - -

ป.3 86 - - - - - - - - -

ป.4 93 - - - - - - - - -

ป.5 72 - - - - - - - - -

ป.6 59 - - - - - - - - -

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 47 - - - - - - - - -

ม.2 50 - - - - - - - - -

ม.3 41 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงสรางการบริหารแบงออกเปน 5 ฝาย

งาน
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ

ที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มัสยิดนูรุลอิสลาม ใหการสนับสนุน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงสรางการบริหารแบงออกเปน 5 ฝาย

งาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มัสยิดนูรุลอิสลาม ใหการสนับสนุน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี ไมรับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 131

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 113 86.26 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 113

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 113

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 113

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 113

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 109 83.21 ดีเลิศ

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 109

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 109

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 109

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 109

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 109

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 109

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 109

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 109

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 109

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 107 81.68 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 107
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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

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 107

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 107

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 107

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 107

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 107

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 108 82.44 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 108

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 108

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย
√ - 108

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 108

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 108

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 108

สรุปผลการประเมิน 83.40 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

          โรงเรียนอิสลามศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ

มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน ไมมีจุดที่เปนอันตราย มีกฎ กติกา ขอตกลงในการดูแล

ตนเองใหปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอรดใหความรูแกเด็กเกี่ยวกับโรคติดตอในชุมชน โรคติดตอจากการอยูรวมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดในชีวิต

ประจําวัน มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก และไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลแมสอด ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ

อนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาสีภายใน เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน

สังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว สลาม ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับ
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ประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหองเรียน รูจักชวยเหลือแบงปนเพื่อนใน

หองเรียน ทํางานรวมกับเพื่อนๆ ได โดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ การเรียนรู รูจักเก็บของเลน สิ่งของเครื่องใช ของตนและของสวนรวม ปลูกฝง

ใหนักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรมอิสลาม ดวยกิจกรรมทองดุอารในชีวิตประจําวัน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม เชน วันแม กิจกรรมละศีลอด สงเสริม

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูดกลาแสดงออก ยิ้มแยม

แจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ใหนักเรียนไดวาดภาพ ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน โดยครูไดดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู และมีการจัด

กิจกรรมรอง เลน เตน อาน ใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  

          โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน โดยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว กลาซักถาม

เพ่ือคนหาคําตอบ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน สงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลานิทานที่ตนเองอานใหครูและเพื่อนฟง มีการสงเสริม

สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ   มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ สง

เสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก เรียนรูนอกสถานที่ แก

ปญหาในสถานการณจริง นอกจากนี้ยังเสริมดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทอิสลาม เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดอยาง

อิสระ และซึมซับการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นและแสวงหาความอยากรูแบบมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการ

ทุกๆ ดานในเวลาเดียวกัน
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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 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

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 เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 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

          การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอิสลามศึกษาไดมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบที่สําคัญ

เพ่ือท่ีจะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยไดแก การพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ
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จิตใจ สังคม   และสติปญญา   เพ่ือใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู   มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ   สําหรับดานระบบกลไกการเสริมสรางความ

ตระหนักรับรูและความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา   โดยใหมีการประสานความรวมมือ

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

          โรงเรียนอิสลามศึกษา ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนซึ่งเอื้อประโยชน  และอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็ก  ทั้งดานรางกาย  อารมณและ

จิตใจ   สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการเพื่อการจัดการเรียนรู เชน มีเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียน จัดใหมีอุปกรณ  ของเลน  ของใช  เครื่องนอน  เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอ

กับเด็ก   โดยจัดใหเหมาะสม   สะอาด   ปลอดภัย จัดใหมีเครื่องเลนสนามท่ีเหมาะสมปลอดภัย   จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน   ลางมือ   ทําความสะอาดรางกาย 

หองน้ําหองสวม   พรอมอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณ

ท่ีกอใหเกิดการเตรียมความพรอม   เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว   ชุมชน   และทองถิ่นจัดครูที่

เหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือมีครูประจําการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เลี้ยงที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัย  สงบุคลากร

เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเน่ือง   ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรู

ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มี

ประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกตและการปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

หองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน   สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายที่ไดจาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน   มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขในการเรียนรู มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด   มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   มี

การประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 4

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 4 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 4

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 4

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 4

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 4 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 4

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 4

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 4

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 80.00 4 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 4

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 4

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 4

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุม

ยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 4

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 4 100.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 4

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 4

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 4

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 4

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

               โรงเรียนอิสลามศึกษามีการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆดานทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจ สังคม และสติ

ปญญา มีความรูคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตโดยยึดถือหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเปนแนวทาง ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุขภายใตคําวา ดี เกง มีสุข ประสบการณ ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง

เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา สามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยจัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้

1. ดานรางกาย   พัฒนาการเคล่ือนไหวทางรางกายเด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัด

ใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2. ดานอารมณจิตใจ   เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสมรูจักยับยั้งชั่งใจรูจักการรอคอยกลาแสดงออกชวยเหลือแบง

ปนมีความรับผิดชอบ

3. ดานสังคม   เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะตอผูใหญ

4. ดานสติปญญา   มีความคิดรวบยอดรูจักการแกปญหาสื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย

          ท้ังนี้ ยังมีการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรงจากการเรียนผานการเลนโดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และการเรียนรู

จากกิจกรรมกลุมเพื่อกอใหเกิดความมีนํ้าใจความสามัคคีการแบงปนและการรอคอยสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สง

เสริมความสนใจใหแกผูเรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก

เด็ก มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรูมีการตกแตงหองเรียน และมีสื่อการเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอนการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรูและจัดกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เชน การสังเกตการสอบถาม การสํารวจ และ

การวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กโดยใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อไดนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้น

เรียน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด ครูจัดทําแผนการจัด

ประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวมพรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง

ใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง..
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 676

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 และ การคิดคํานวณ 75.00 553 81.80 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 545

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 568

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 555

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 544

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
75.00 520 76.92 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 521

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 521

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 518

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 75.00 545 80.62 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 546

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 544

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 590 87.28 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 590

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 590
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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

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 549 81.21 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 549

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 75.00 555 82.10 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 579

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 531

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 75.00 546 80.77 ดีเลิศ

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 542

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 549

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 572 84.62 ดีเลิศ

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 552

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 591

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 676 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 676

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 569 84.17 ดีเลิศ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 592

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 545

สรุปผลการประเมิน 83.95 ดีเลิศ
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

               โรงเรียนอิสลามศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนโดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบรวมมือ

กัน เรียนรูแบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุดโดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออก

และเขียนไดตั้งแตระดับชั้นป.1 พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ครูในสายช้ันเดียวกันรวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนการใชคําถาม

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนนอกจากนี้สถานศึกษา ไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนา

ดานคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและศาสนาท่ีตนเองนับถือ   เนนใหผูเรียนมีวินัยซ่ือสัตยรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและ

การดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรูในโลกกวาง การเขาไปศึกษากับภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ

สถานศึกษา สงเสริมการออกกําลังกายและเพ่ิมเวลารูเรื่องอาชีพ เชน การทําโรตีโอง และขนมในทองถิ่นเปนตน  นอกกจากน้ีโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและกําหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนในหลากหลายวิธีการ เชน โครงการแกไขปญหาการอานไมออก เขียนไมได อานไมคลอง เขียนไม

คลอง ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชภาระงานเปนฐาน จัดกิจกรรมเรียนรูยามเชาสงเสริมใหนักเรียนนําเสนอภาษาไทยวันละคํา ภาษาอังกฤษวันละคํา และเลา

ขาวเหตุการณสําคัญ จัดทําโครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการของนักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู จัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนและการแขงขันทักษะทางวิชาการและดานกีฬาท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น

             ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน สถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่มุง

เนนใหผูเรียนมีวินัยซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย   กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือ

วิพากษวิจารณไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง วิเคราะหจําแนกรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีตามกระแสสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยตางๆของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีประโยชน รักการออก

กําลังกาย ผูเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกากลุมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

โดยสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายได
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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 เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

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

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 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

               โรงเรียนอิสลามศึกษาดําเนินการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจนสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชนทองถิ่น

โดยไดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปผานการเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ทําใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของผู

เก่ียวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุม

เปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพเพ่ือพัฒนางานอาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 22

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 19 86.36 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 18

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 17

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 19

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 18

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 21

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 80.00 19 86.36 ดีเลิศ

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 15

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 20

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 21

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 20 90.91 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 20

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 20

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 19 86.36 ดีเลิศ

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 19

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 17
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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
√ - 20

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 18

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 80.00 19 86.36 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 19

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 18

สรุปผลการประเมิน 87.27 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          โรงเรียนอิสลามศึกษาสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตร

มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) โรงเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชภาระงานเปนฐาน (TBL) เริ่มตั้งแตกระบวนการจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถาน

ศึกษา ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูหรือรับรูเรื่องราวตาง ๆ ครูผูสอนสามารถจะประยุกตหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวรมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และยังสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active

learning เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงฝกทักษะการคิดผานกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นําผลมาพัฒนาผูเรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อใหผูเรียนรักการเรียนรู

และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังกับเพื่อนครูและผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรูและนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง ครูมีการมอบหมาย

หนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศบริเวณตาง ๆ จัดบรรยากาศตามสถานที่ตางๆท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่น ครูทุกคนทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมสวน สมวัย ครบทั้ง 4 ดาน ตามวัย 2. เด็กมีทักษะการเรียนรูการอานอัลกุรอานตามวัย 3. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และผูปกครองมี

ความพึงพอใจ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน 2. การบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายงาน 3. สถานศึกษาสามารถปรับโครงสรางการบริหารที่มีความคลองตัว เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. เด็กไดรับการพัฒนาการครอบคลุมครบท้ัง 4 ดาน 2. เด็กไดมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย 3. เด็กไดรับการเรียนรูจากประสบการณตรง และได

รับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ตามเปาหมายของสถานศึกษา ตามลําดับ 2. ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีกลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอื่น

อยางมีความสุข 3. นักเรียนมีพัฒนาการอานออกเขียนไดอยูในระดับดีขึ้นหลังจากใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ TBL

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน 2. การบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายงาน 3. สถานศึกษาสามารถปรับโครงสรางการบริหารที่มีความคลองตัว เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ผูเรียนมีความสุขในการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูเรียนมีสุขอนามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ 3. ผูเรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ เคารพกติกามารยาททางสังคม

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. สงเสริมการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมุงหวังใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อใหเด็ก

มีประสบการณและนําสิ่งที่ดีจากภายนอกมาพัฒนาตนเองตอไป 2. ควรสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดมีสวนรวมในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 3. ควรกําหนดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ิมเติมจากโครงการเดิม เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดอยางอิสระและซึมซับการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. จัดทําคูมือการประเมินพัฒนาการใหสอดคลองตามหลักสูตรเพื่อใชเปนแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็ก 2. ครูควรมีการนําผลสะทอนการจัดการเรียนการ

สอนของครู มาเปนประเด็นในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียนตอไป 3. ควรสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณและสอนตรง

ตามความถนัด

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ควรสงเสริมการจัดการเรียนรู เชิงคิดวิเคราะห 2. ควรสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรม

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. มุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคิดวิเคราะห คํานวณ และการใชเทคโนโลยี 2. สงเสริมผูเรียนทางดานการสรางนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 3 , ผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3

และ O-Net ป.6 เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

Page 92 of 97



1. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผานกระบวนการวิจัย 2. จัดระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการบริหารจัดการ

ในโรงเรียน เชน การวางระบบการดูแลนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองเพื่อการสรางการรวมมือในการดูแลนักเรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. อบรมและพัฒนาครูสายผูสอนอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน 2. สงเสริมใหคณะครูและบุคลากรทางดานการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการวางแผนการเรียน การสอน 3. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที

เพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง

5. แนวทางการพัฒนา

-  สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาในทุกดานอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว  ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

-  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

6. ความตองการชวยเหลือ

-  วิทยากรใหความรูกับบุคลากรในสถานศึกษา  ( หลักสูตรฐานสมรรถนะ )

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบมอนเตสซอร่ี

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

          โรงเรียนอิสลามศึกษาเปนโรงเรียนวิถีอิสลามจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาให

เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จึง

เล็งเห็นวาการนํานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอิสลามศึกษาเปนสิ่งที่เหมาะสม

จึงไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู แบบมอนเตสซอรี่ในบริบทอิสลาม ดวยการใชหลักการและอุปกรณการจัดกิจกรรมของมอนเตสซอรี่ โดยเด็กปฐมวัยจะได

เรียนรูโลกผานทางรางกายหรือประสาทสัมผัสซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูผานการกระทําในวิถีชีวิตจริง ผานการทํากิจวัตรประจําวันในแตละวันที่มีจังหวะ

สมํ่าเสมอ เด็กวัยน้ีเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปนการซึมซับใหเด็กไดปลูกฝงทักษะของการดํารงชีวิต ความสามารถและทักษะที่เด็กตองการตลอดชีวิตเพื่อ

ใหบรรลุศักยภาพท่ีมี เด็กจะตองเรียนรูที่จะรู เรียนรูท่ีจะเปน เรียนรูในการอยูรวมกัน และเรียนรูในการทํา  สิ่งเหลาน้ีจะหลอหลอมใหเด็กเรียนรูจักตนเองและผูอื่น

ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการอยูรวมกันในสังคม เปนการเตรียมพรอมสําหรับอนาคตของเด็กนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา ตอไป

- การเรียนการสอนอิสลามศึกษา

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

         ศาสนาอิสลามไดกําหนดแบบแผนพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตใหแกผูที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกวา “มุสลิม” ใหยึดถือเปนแนวทางสําหรับการ

ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยที่หลักการของศาสนาอิสลามเปนแนวทางที่ครบถวนในทุกรายละเอียดของชีวิต ซึ่งเปนระบอบที่ถูกประทานจากผูเปนเจาเปน

แนวทางท่ีสะทอนถึงการยอมรับและยอมจํานนตอพระเจาและการสรางทัศนคติที่ถูกตองที่มนุษยพึงมีตอตัวเอง ตอโลก และสรรพสิ่งและยังเปนระบอบที่หลอ

หลอมกิจกรรมทางโลกกับกิจกรรมทางธรรมเขาดวยกันอยางกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามที่บัญญัติในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานและแบบอยางของทาน

ศาสดามูอําหมัด (ซ.ล.) โดยมุสลิมจะตองปฏิบัติอยางเครงครัดและเหนียวแนน

          เนื่องจากสังคมมุสลิมในชุมชนในปจจุบันนี้ ยังมีผูท่ีขาดความรูขาดความเขาใจ ดานศาสนาอิสลามอีกเปนจํานวนมาก อันสงผลใหมุสลิมเหลานั้นตองมีวิถี

การดําเนินชีวิตที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคมและตามหลักการที่ศาสนากําหนดไว แมแตเยาวชนมุสลิมก็เชนกันตางก็มีวิถีชีวิตที่ผิดจากความคาดหวังของ

สังคมมุสลิมและขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม อันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมุสลิมทั้งทางตรงและทางออม ในสภาวะที่สังคมมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ผูนํามุสลิมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการใหความชวยเหลือแกเยาวชนมุสลิมใหมีวิถีชีวิตที่ดีที่ถูกตอง สอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม

และตามที่สังคมมุสลิมคาดหวังไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใชสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่

ใกลชิดกับเยาวชนมากท่ีสุด ตองนํากระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาชวยในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนมุสลิม โดยผานวิธีการอบรมสั่งสอนตามแนวทางของ
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ศาสนาอิสลาม ผูนําศาสนาและผูนําทองถิ่น ตองเปนผูที่มีบทบาทในการแกไขปญหาสังคมท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนผูที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนใน

การดูแลเยาวชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนอะมานะฮฺ ( ความรับผิดชอบตอหนาท่ี )

          โรงเรียนไดตระหนักและเห็นวาการสงเสริมใหความรู อบรมจริยธรรมหลักคําสอนใหแกพี่นองมุสลิมไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง จะเปนภูมิคุมกันใหประพฤติตนไป

ในทางที่เหมาะสม    เพ่ิมศักยภาพชาวมุสลิม นําความรูท่ีไดไปเผยแผ ชักนําประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสูแนวทางที่ถูกตอง ใหสังคมมุสลิมเปนสังคมที่สงบ

สันติสุข ตามคําสอนของศาสนาอิสลาม จึงทําใหโรงเรียนอิสลามศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญและนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามาปรับใชโดย

ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปนแนวทางในการจัดการศึกษา มาจนถึงปจจุบัน

- การจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน (Task Based Learning)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

           การอานการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนมากในการดํารงชีวิตของคนยุคปจจุบัน ยิ่งมากกวาทุกสมัยที่ผานมา เพราะเทคโนโลยีตาง ๆ ได

เปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วจนสภาพสังคมไดกลายเปนสังคมขาวสาร   ดังนั้นทุกคนจําเปนตองมีทักษะการอาน และการเขียนสําหรับการเรียนในชั้นประถม

ศึกษาเนนการอานและการเขียนภาษาไทยเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเรียนรูเพราะการเรียนวิชาตาง ๆ ทุกระดับตองอาศัยความสามารถทางการอานการเขียนทั้งสิ้น

ซ่ึงมีผลใหทักษะดานการฟงการพูดดีขึ้นทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่น ๆ ดีตามไปดวย  การจัดการเรียนรูที่ใชภาระงานเปนฐาน  (Task  Based  Learning)

หรือ TBL เปนการจัดการเรียนรูทักษะทางภาษาท่ีใชภาระงานเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีความหมาย

ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดกรเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน

          นอกจากจะเปนปจจัยที่จะสงผลใหการเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผูสอน  ตัวนักเรียน และรูปแบบวิธีการสอนแลว กิจกรรม

เสริมท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนก็เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนก็ถือวาเปน

องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เน่ืองจากสื่อการเรียนการสอนเปนตัวกลางในการถายทอด

องคความรูตาง ๆ จากครูผูสอนไปยังผูเรียน  ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูหรือรับรูเรื่องราวตาง ๆ ครูผูสอนสามารถ

จะประยุกตหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม   ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวรมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียนมี

พัฒนาการดานการเรียนรู สรางความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

- การเรียนการสอนอิสลามศึกษา

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

ศาสนาอิสลามไดกําหนดแบบแผนพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตใหแกผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกวา “มุสลิม” ใหยึดถือเปนแนวทางสําหรับการประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยท่ีหลักการของศาสนาอิสลามเปนแนวทางที่ครบถวนในทุกรายละเอียดของชีวิต ซึ่งเปนระบอบที่ถูกประทานจากผูเปนเจาเปนแนวทาง

ท่ีสะทอนถึงการยอมรับและยอมจํานนตอพระเจาและการสรางทัศนคติที่ถูกตองท่ีมนุษยพึงมีตอตัวเอง ตอโลก และสรรพสิ่งและยังเปนระบอบที่หลอหลอม

กิจกรรมทางโลกกับกิจกรรมทางธรรมเขาดวยกันอยางกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามท่ีบัญญัติในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานและแบบอยางของทานศาสดามู

อําหมัด (ซ.ล.) โดยมุสลิมจะตองปฏิบัติอยางเครงครัดและเหนียวแนน

          เนื่องจากสังคมมุสลิมในชุมชนในปจจุบันนี้ ยังมีผูท่ีขาดความรูขาดความเขาใจ ดานศาสนาอิสลามอีกเปนจํานวนมาก อันสงผลใหมุสลิมเหลานั้นตองมีวิถี

การดําเนินชีวิตที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคมและตามหลักการที่ศาสนากําหนดไว แมแตเยาวชนมุสลิมก็เชนกันตางก็มีวิถีชีวิตที่ผิดจากความคาดหวังของ

สังคมมุสลิมและขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม อันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมุสลิมทั้งทางตรงและทางออม ในสภาวะที่สังคมมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ผูนํามุสลิมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการใหความชวยเหลือแกเยาวชนมุสลิมใหมีวิถีชีวิตที่ดีที่ถูกตอง สอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม

และตามที่สังคมมุสลิมคาดหวังไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใชสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่

ใกลชิดกับเยาวชนมากท่ีสุด ตองนํากระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาชวยในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนมุสลิม โดยผานวิธีการอบรมสั่งสอนตามแนวทางของ

ศาสนาอิสลาม ผูนําศาสนาและผูนําทองถิ่น ตองเปนผูที่มีบทบาทในการแกไขปญหาสังคมท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนผูที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนใน

การดูแลเยาวชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนอะมานะฮฺ ( ความรับผิดชอบตอหนาท่ี )

          โรงเรียนไดตระหนักและเห็นวาการสงเสริมใหความรู อบรมจริยธรรมหลักคําสอนใหแกพี่นองมุสลิมไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง จะเปนภูมิคุมกันใหประพฤติตนไป

ในทางที่เหมาะสม    เพ่ิมศักยภาพชาวมุสลิม นําความรูท่ีไดไปเผยแผ ชักนําประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสูแนวทางที่ถูกตอง ใหสังคมมุสลิมเปนสังคมที่สงบ
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สันติสุข ตามคําสอนของศาสนาอิสลาม จึงทําใหโรงเรียนอิสลามศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญและนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามาปรับใชโดย

ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปนแนวทางในการจัดการศึกษา มาจนถึงปจจุบัน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายสมสวัสด์ิ ทองประวิทย   ผูอํานวยการ

นายสุเดช อุปการะ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศ 2563 - เร่ือง การกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียน)



 
 

ประกาศโรงเรียนอิสลามศึกษา 
เรื่อง   การกำหนดมาตรฐานและค่าเปา้หมายการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอิสลาม
ศึกษา  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละระดับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตาม
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานผลการเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกป ี
  โรงเรียนอิสลามศึกษา  จึงประกาศกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้   

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 ( นายอภิปัติ  อุปการะ ) 

  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอิสลามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนอิสลามศึกษา   
 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.  มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนองได้ 

80 

2.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80 
3.  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 80 
4.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น 80 
2.  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 80 
3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 80 
4.  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 80 
5.  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

80 

6.  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 80 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

1.  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

80 

2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 80 
3.  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 80 
4.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

80 

 
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน  5  ระดับ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 กำลังพัฒนา 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 ปานกลาง 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 ดี 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
ร้อยละ  90.00 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนอิสลามศึกษา   
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 70 
   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

70 

   3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 
   4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 80 
   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 
   6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80 
  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 
  3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80 
  4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 85 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

85 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

85 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 80 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 



เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน  5  ระดับ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 กำลังพัฒนา 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 ปานกลาง 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 ดี 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
ร้อยละ  90.00 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน - 2564)



รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คร้ังที่ 3 / 2564 

วันเสารท่ี์ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องผู้บริหาร  อาคารสอนศาสนา 

โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายอภปิัตย์  อุปการะ  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
2.  นายสุข  อุปการะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุรัตน์ชัย    คำภีระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายปริญญา  อุปการะ  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
5.  นายมนตรี  สุรศักดิ์สิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.  นายเสน่ห์  วินิจชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.  นายวิสูตรพัฒน์    สุนทรวิริทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8.  นายพันธ์ทิพย์ อดิศัยสกุล ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ  
9.  นายสุรพงษ์  แสนพรม ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
10.  นายสุเดช  อุปการะ  ผู้แทนครู  กรรมการ 
11.  นายพงษ์สวัสด์ิ ทองประวิทย ์ ผู้แทนครู  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
12.  นายสมสวัสด์ิ ทองประวิทย ์ ผู้อำนวยการ  กรรมการ และเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายโกศล  อับดุลอารี ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
2.  นายทวีศักดิ ์   คำภีระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3.  นายเทพจิต  เมฆหมอก ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
1.  นายปรีชา    อุปการะ   เป็นผู้แทนครู 
2.  นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์  เป็นผู้แทนครู 
3.  นายธีระพงษ ์ กันทะวงค์  เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
4.  นางสาวสุชาดา จันทราพูน  เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
5.  นายสมเกียรติ บุญประเสริฐ  ผู้แทนชุมชน 
6.  นายมันซูสคาน    เป็นผู้แทนนักเรียน 
7.  นางสาวกชกร     เป็นผู้แทนนักเรียน 

   
เร่ิมประชุม  เวลา  10.00  น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี กำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันท่ี 1 รอมฎอน  ฮ.ศ. 1442 ใน
วันท่ี  12  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลาก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 
   



1.2  มัสยิดนูรุลอิสลาม และโรงเรียนอิสลามศึกษา จะดำเนินการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  ในโรงเรียน
อิสลามศึกษาคลุมสนามกีฬา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้  งบประมาณ 3,000,000 บาท  
โดยจะเริ่มก่อสร้างในระหว่าง เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2564 

1.3  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา Covid-19 ทำให้เกิดผลการทบต่อการใช้ชีวิต อาชีพ
ต่าง ๆ อื่น ๆ เป็นวงกว้าง และการเรียนการสอนก็เกิดผลกระทบเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ีควรปฏิบัติ
กันในช่วงเวลานี้  จึงให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศ หรือปฏิบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการแจ้ง  และเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564   

1.4  การจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ระดับ
การศึกษาข้ันปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนอิสลามศึกษา 

1.5  การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โรงเรียนอิสลามศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  ตามโครงการแต่ละฝ่าย 
1.6  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่ แทนชุดเดิมท่ีจะหมดวาระลงในวันท่ี 30 เมษายน 

2564 นี้ 
1.7  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 
1.8  ในปีการศึกษา 2564 นี้  โรงเรียนจะมีห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน คือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

จากเดิม 2 ห้องเรียน  เป็น 3 ห้องเรียน  โดยได้รับการอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดตากแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว 
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564   วันท่ี  15 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 

4.1  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่ แทนชุดเดิมท่ีจะหมดวาระลงในวันท่ี 30 เมษายน 

2564 นี้  โดยจะทำการแต่งต้ังเป็นคำส่ังและประกาศของโรงเรียน  เป็นคณะกรรมการชุดเดิมดังรายช่ือต่อไปนี้  
1.  นายอภปิัตย์  อุปการะ  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
2.  นายสุข  อุปการะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายมนตรี  สุรศักดิ์สิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4.  นายทวีศักดิ์    คำภีระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  นายสุรัตน์ชัย    คำภีระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.  นายเสน่ห์  วินิจชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.  นายวิสูตรพัฒน์    สุนทรวิริทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. นายปริญญา  อปุการะ  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
9.  นายพันธ์ทิพย์ อดิศัยสกุล ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ  
10.  นายสุรพงษ์  แสนพรม ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
11. นายโกศล  อับดุลอารี ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
12.  นายเทพจิต  เมฆหมอก ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
13.  นายสุเดช  อุปการะ  ผู้แทนครู  กรรมการ 
14.  นายพงษ์สวัสด์ิ ทองประวิทย์ ผู้แทนครู  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นายสมสวัสด์ิ ทองประวิทย์ ผู้อำนวยการ  กรรมการ และเลขานุการ 

โดยจะอยู่ในวาระต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2566 



 
 
4.2 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564  ดังรายช่ือตอ่ไปนี้ 

1.  นายปรีชา    อุปการะ   เป็นผู้แทนครู 
2.  นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์  เป็นผู้แทนครู 
3.  นาย   เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
4.  นางสาวสุชาดา จันทราพูน  เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
5.  นายโกตาอู  ตระกูลวัฒนศิลป์  ผู้แทนชุมชน 
6.  นายสมเกียรต ิ บุญประเสริฐ  ผู้แทนชุมชน 
7.  นายฉัตรชัย  โซเซ็น   เป็นผู้แทนนักเรียน 
8.  นางสาวเซาดะห์   จรรย์ธร   เป็นผู้แทนนักเรียน 

ให้กรรมการดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึง  วันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 4.3 เงินอุดหนุนรายบุคคล 
  สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2563 
  บัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 

4.4  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ / อนุมัติ  ตามประกาศของโรงเรียนอิสลามศึกษา  เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564  
4.5  เรียนฟรี 15 ปี  ภาคเรียนท่ี  1/2564 
การดำเนินการรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2564  โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
-  หนังสือเรียน  ฝ่ายบริหารได้พิจารณากับฝ่ายวิชาการแล้ว  โดยส่ังหนังสือจากบริษัท พว.  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
-  อุปกรณ์การเรียน  ฝ่ายบริหารได้พิจารณากับฝ่ายวิชาการแล้ว  โดยโรงเรียนจะจัดทำเป็น

แบบเรียนศาสนาอิสาม  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  มีมติเห็นชอบให้
ดำเนินการ 

-  เครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนจะดำเนินการแจกเป็นคูปองให้นักเรียน ตามยอดเงินแต่ระดับช้ัน
นั้นๆ  โดยให้ไปใช้กับร้าน ฉุยกุล ( ร้าน O.K. )  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  
มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 

-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  มีมติ
เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการท่ีรองรับตลอดปีการศึกษา 2564 
4.6  การับคูปอง (เครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ 15 ปีเรียนฟรี)  จะให ้จะแยกเป็นแต่ละระดับช้ัน เป็น

วันๆ ไป  ต้ังแต่ระดับช้ัน อ.1 – ม.3  เนื่องจากต้องเผ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้เล่ือนออกไป โดย
จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป ( หลังจากวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ / อนุมัติ   
4.7  การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียน  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความ

เห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563  ท้ังนี้ ให้โรงเรียนนำข้อมูลท่ีได้
จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ / อนุมัติ  



4.8 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โรงเรียนอิสลามศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหค้วามเห็นชอบตามรายละเอียด และให้ดำเนินการแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ / อนุมัติ  
4.9  มัสยิดนูรุลอิสลาม และโรงเรียนอิสลามศึกษา จะดำเนินการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  ในโรงเรียน

อิสลามศึกษาคลุมสนามกีฬา  งบประมาณ 3,000,000 บาท   เพื่อใช้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ fy’ouh 
1.  เพื่อใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมของนักเรียนในช่วงฤดูฝน 
2.  เพื่อใช้รองรับห้องเรียนท่ีไม่เพียงพอในช่วงการแพ่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
3.  เพื่อใช้เป็นท่ีนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน 
4.  เพื่อใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน 
5.  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนวิชาชีพของโรงเรียน 
ท่ีได้กำหนดไว้  โดยจะเริ่มก่อสร้างในระหว่าง เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2564  และให้ประชาสัมพันธ์

ให้พี่น้องมุสลิม  ผู้ปกครอง  ร่วมกันบริจาคได้ท่ีคณะกรรมการมัสยิดนูรุลอิสลาม และโรงเรียนอิสลามศึกษา 
1.10  ในปีการศึกษา 2564 นี้  โรงเรียนจะมีห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน คือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

จากเดิม 2 ห้องเรียน  เป็น 3 ห้องเรียน  โดยได้รับการอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดตากแล้ว  ( ตามตารสารของ
โรงเรียนท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องเรียนได้ 24 ห้อง )  โดยโรงเรียนจะใช้ห้องเรียนดังนี้  1. ระดับช้ันอนุบาล 1-3 

ระดับละ 1 ห้องเรียน  2. ระดับช้ัน ป.1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน  3. ระดับช้ัน ป.4 - ม.3  ระดับละ 2 ห้องเรียน  รวม
เป็น 24 ห้องเรียน 

4.11  โรงเรียนอิสลามศึกษา แหล่งเรียนรู้ขยายโอกาสทางการศึกษา  ท่ีมัสยิดได้ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์  
ในการพัฒนาสถานท่ีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา  เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถาน ซึ่งจะพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564  ในวันที 30 เมษายน พ.ศ. 2564  จะมีการ
ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.50  น. 
 
 
 

ลงช่ือ            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   ( นายสมสวัสด์ิ  ทองประวิทย์ ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษา 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําส่ังโรงเรียน -2563-033 - เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการ

ศึกษา 2563)



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอิสลามศึกษา 
ท่ี  34 / 2563 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดี  จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตราท่ี 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินการดังนี้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1.  นายสมสวัสด์ิ  ทองประวิทย์            ประธานกรรมการ 
2.  นายพงษ์สวัสด์ิ    ทองประวิทย์    รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุเดช      อุปการะ            กรรมการ 
4.  นายกริช     อัสมิมานะ               กรรมการ 
5.  นายปรีชา  อุปการะ   กรรมการ 
6.  นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจ  กรรมการ 
7.  นางสาวนันนทนา    ต๊ะสุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  นายเอกลักษณ์    จิตต์จำนงค์            กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและของ สมศ. 

 2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. จัดห้องสำหรับการรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. ประสานงานข้อมูลกับครูผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อรวบรวมเป็นระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 

 
 ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามขอบข่ายหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ท่ีระบุไว้ ใน

คำส่ังมอบหมายงานฉบับนี้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานในเชิงระบบ  เพื่อส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา เป็นสำคัญ  และให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีตามคำส่ังอย่างเต็มความสามารถ โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 



ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563                 
 
 
 

( นายอภิปัตย์   อุปการะ )  
ผู้ลงนามแทนรับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามศึกษา 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(ผานเว็บไซตโรงเรียน www.islamsuksa.ac.th)





แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารโรงเรียนอิสลามศึกษา)



ป.6/1 ป.5/1 ป.4/1 ป.3/1 กิจการ ห้อง สุขา

ป.3/2 ป.2/3 ป.2/1 ป.2/1 ศาสนา อาหาร หญิง

ม.3 ม.2/1 เตรียม ม.1/1 ปชสพ ผอ. ธุรการ สุขา

ชาย

ซุ้ม

ซุ้ม

ซุ้ม

ซุ้ม

ซุ้ม

ร้านค้า

สหการ

ท่ีจอดรถจักรยานยนต์

ที่จ
อด

รถ
จัก

รย
าน

สนามบาสเกตบอล

ลานกีฬาต้านยาเสพตติด ป.1/3

ห้องประชุมอเนกประสงค์

สวนอาเชียน

ป.6/2

ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ผู้บริหาร

เสาธง สวนหย่อมสวนหย่อม

อ.2 ป.1/2

อ.3

ห้องเก็บของ

โรงอาหาร

ห้องคอมพิวเตอร์ 2

วิชาการ

ผังอาคารเรียน / อาคารประกอบการ  โรงเรียนอิสลามศึกษา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ถนนเย็นอากาศ

ซอยบัวคูณ
ถน

นอิ
สล

าม
บ า

รุง

ป.4/2 ป.5/2

ม.1/2 ม.2/2

อ.1 ป.1/1



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอิสลามศึกษา 2563)



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563)



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดบัปฐมวยั 

ช่วงอายุ อายุ 3-6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคญั 
- ดา้นร่างกาย 
- ดา้นอารมณ์ จติใจ 
- ดา้นสงัคม 
- ดา้นสตปัิญญา 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
- เรื่องราวเกีย่วกบัตวัเดก็ 
- เรื่องราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเดก็ 
- ธรรมชาตริอบตวั 
- สิง่ต่างๆรอบตวัเดก็ 

ระยะเวลาเรียน ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรยีน  หรอื 180 วนั / วนัละ 5-6 ชัว่โมง 

 
การจดักิจกรรมประจ าวนั 

ท่ี กิจกรรมประจ าวนั 
ชัน้อนุบาลปีท่ี 1 
(อายุ 3-4 ปี) 

เวลาเรยีน (นาท/ีวนั) 

ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 
(อายุ 4-5 ปี) 

เวลาเรยีน (นาท/ีวนั) 

ชัน้อนุบาลปีท่ี 3 
(อายุ 5-6 ปี) 

เวลาเรยีน (นาท/ีวนั) 
1 วชิาศาสนาอสิลาม 30 30 30 
2 กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 20 20 20 
3 กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 40 40 40 
4 กจิกรรมสรา้งสรรค ์ 30 30 30 
5 กจิกรรมเสร(ีตามมุม) 30 30 30 
6 กจิกรรมกลางแจง้ 40 40 40 
7 เกมการศกึษา 30 30 30 

8 

ทกัษะพืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
   -  ตรวจสุขภาพ  ไปหอ้งน ้า 
   -  ดื่มนม 
   -  ลา้งมอื  ลา้งเทา้ 
   -  รบัประทานอาหาร 
   -  นอนพกัผ่อน 
   -  เกบ็ทีน่อน ลา้งหน้า แปรงฟัน 

 
20 
10 
10 
50 
120 
10 

 
20 
10 
10 
50 
120 
10 

 
20 
10 
10 
50 
120 
10 

รวม 6 ชัว่โมง/วนั 6 ชัว่โมง/วนั 6 ชัว่โมง/วนั 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

ระดับชั้น ป.1 ระดับชั้น ป.2 ระดับชั้น ป.3 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

ท11101 ภาษาไทย  200 ท12101 ภาษาไทย  200 ท13101 ภาษาไทย  200 
ค11101 คณิตศาสตร์  200 ค12101 คณิตศาสตร์  200 ค13101 คณิตศาสตร์  200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 
ส11101 สังคมศึกษา ฯ   80 ส12101 สังคมศึกษา ฯ   80 ส13101 สังคมศึกษา ฯ   80 
ส11102 ประวัติศาสตร์  40 ส12102 ประวัติศาสตร์  40 ส13102 ประวัติศาสตร์  40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ11101 ศิลปะ  40 ศ12101 ศิลปะ  40 ศ13101 ศิลปะ  40 
ง11101 การงานอาชีพ   40 ง12101 การงานอาชีพ   40 ง13101 การงานอาชีพ   40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ  200 อ12101 ภาษาอังกฤษ  200 อ13101 ภาษาอังกฤษ  200 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

อส11201 อิสลามศึกษา  80 อส12201 อิสลามศึกษา  80 อส13201 อิสลามศึกษา  80 
อก11201 อัลกุรอ่าน  160 อก12201 อัลกุรอ่าน  160 อก13201 อัลกุรอ่าน  160 
ส11231 หน้าท่ีพลเมือง  40 ส12232 หน้าท่ีพลเมือง  40 ส13233 หน้าท่ีพลเมือง  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 
-  กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ (การอา่น) 120 -  กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ (การอา่น) 120 -  กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ (การอา่น) 120 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 
 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนคาบละ  50  นาที 

 

 

 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ระดับชั้น ป.4 ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

ท14101 ภาษาไทย  160 ท15101 ภาษาไทย  160 ท16101 ภาษาไทย  160 
ค14101 คณิตศาสตร์  160 ค15101 คณิตศาสตร์  160 ค16101 คณิตศาสตร์  160 
ว14101 วิทยาศาสตร์  80 ว15101 วิทยาศาสตร์  80 ว16101 วิทยาศาสตร์  80 
ว14102 เทคโนโลย ี 40 ว15102 เทคโนโลย ี 40 ว16102 เทคโนโลย ี 40 
ส14101 สังคมศึกษา ฯ   80 ส15101 สังคมศึกษา ฯ   80 ส16101 สังคมศึกษา ฯ   80 
ส14102 ประวัติศาสตร์  40 ส15102 ประวัติศาสตร์  40 ส16102 ประวัติศาสตร์  40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101 ศิลปะ  80 ศ15101 ศิลปะ  80 ศ16101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพ   40 ง15101 การงานอาชีพ   40 ง16101 การงานอาชีพ   40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ  80 อ15101 ภาษาอังกฤษ  80 อ16101 ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลา
เรียน 

อส14201 อิสลามศึกษา  160 อส15201 อิสลามศึกษา  160 อส16201 อิสลามศึกษา  160 
อก14201 อัลกุรอ่าน  160 อก15201 อัลกุรอ่าน  160 อก16201 อัลกุรอ่าน  160 
ส14234 หน้าท่ีพลเมือง  40 ส15235 หน้าท่ีพลเมือง  40 ส16236 หน้าท่ีพลเมือง  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  40 กิจกรรมแนะแนว  40 กิจกรรมแนะแนว  40 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 
-  ชุมนุม ภาษาพม่า 40 -  ชุมนุม ภาษาพม่า 40 -  ชุมนุม ภาษาพม่า 40 
-  กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ (การอา่น) 40  -  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (การอ่าน) 40 -  กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ (การอา่น) 40 
-  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 40 -  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 40 -  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 
 

หมายเหตุ  จัดการเรียนการสอนคาบละ  50  นาท 

 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

ระดับชั้น ม.1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21103 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว21102 เทคโนโลย ี 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลย ี 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) 
ศ21101 ศิลปะ  1 (40) ศ21102 ศิลปะ  1 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ   0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ   0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

อส21201 อิสลามศึกษา  2 (80) อส21202 อิสลามศึกษา  2 (80) 
อก21201 อัลกุรอ่าน  2 (80) อก21202 อัลกุรอ่าน  2 (80) 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) ส21232 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 
-  ชุมนุม  20 -  ชุมนุม 20 
-  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 -  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนคาบละ  50  นาที 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

ระดับชั้น ม.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว22103 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว22102 เทคโนโลย ี 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลย ี 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) 
ศ22101 ศิลปะ  1 (40) ศ22102 ศิลปะ  1 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ   0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ   0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

อส22201 อิสลามศึกษา  2 (80) อส22202 อิสลามศึกษา  2 (80) 
อก22201 อัลกุรอ่าน  2 (80) อก22202 อัลกุรอ่าน  2 (80) 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) ส22234 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 
-  ชุมนุม  20 -  ชุมนุม 20 
-  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 -  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนคาบละ  50  นาที 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนอิสลามศึกษา  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

ระดับชั้น ม.3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว23103 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว23102 เทคโนโลย ี 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลย ี 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษา ฯ   1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 (40) 
ศ23101 ศิลปะ  1 (40) ศ23102 ศิลปะ  1 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ   0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ   0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
น้ำหนัก/
หน่วยกิต 

อส23201 อิสลามศึกษา  2 (80) อส23202 อิสลามศึกษา  2 (80) 
อก23201 อัลกุรอ่าน  2 (80) อก23202 อัลกุรอ่าน  2 (80) 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) ส23236 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 -  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 
-  ชุมนุม  20 -  ชุมนุม 20 
-  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 -  จริยธรรม (หลังละหมาดวันศุกร์) 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนคาบละ  50  นาที 




