


        
         
 
 
            

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน

โครงการ สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ วันมุทิตาจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ ประชุมสัมมนาส าหรับผู้บริหาร เร่ือง "การประเมินสถานการณ์ ดร.ภัทราวุธ รักกล่ิน / /

และวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

งานของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



 2

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

โครงการ ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารองและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 นางสาวสายชล อาษากิจ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ / /

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวทรงศรี สารภูษิต

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

โครงการ Satit Activities&Homework ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ / /

โครงการ ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารองและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 นางสาวสายชล อาษากิจ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



 3

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการ Satit Activities&Homework ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 : มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

โครงการ Satit Activities&Homework ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

โครงการ Satit Activities&Homework ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

โครงการ Satit Activities&Homework ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของเด็ก

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาวนัตยา ทองคง 

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

โครงการ ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร ปล่องทอง / /

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ วันลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

โครงการ ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร ปล่องทอง / /

โครงการ วันแห่งความส าเร็จ นางสาวพันทิวา ฐานคร / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

โครงการ ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาวนัตยา ทองคง 

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ วันลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร ปล่องทอง / /

โครงการ วันแห่งความส าเร้จ นางสาวพันทิวา ฐานคร / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

โครงการ ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้

โครงการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมฮาโลวีน นางวรรธนา นันตาเขียน / /

Ms. Kelly Leigh Scannell

โครงการ รักการอ่าน นางพรพราว ทองจรูญ / /

นายสมภพ จันทร์เงิน

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร ปล่องทอง / /

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

โครงการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง / /

หลักสูตรปฐมวัย 2560 นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวพันทิวา ฐานคร

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์

โครงการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง / /

หลักสูตรปฐมวัย 2560 นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวพันทิวา ฐานคร

โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน นางสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาววรรธนา นันตาเขียน 

นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

โครงการ วันลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

โครงการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง / /

หลักสูตรปฐมวัย2560 นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย



 9

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวพันทิวา ฐานคร

โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน นางสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาววรรธนา นันตาเขียน

นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

โครงการ รักการอ่าน นางพรพราว ทองจรูญ / /

นายสมภพ จันทร์เงิน

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

โครงการ ตรวจสุขภาพ นางธิมาพร ปล่องทอง / /

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

โครงการ รักการอ่าน นางพรพราว ทองจรูญ / /

นายสมภพ จันทร์เงิน

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ วันลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ นางสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

โครงการ ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 : จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ วันลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 : ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

โครงการ บริการวิชาการ Satit "Creative Learning for Fun" 2/2562 นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล / /

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

โครงการ Satit "Learning Skill for Kids" 1/2020 นางสาวนัตยา ทองคง / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



 13

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

โครงการ IEP Science and Math Skills Improvement นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Integrated Secondary Field Trip นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก

ณ ภูเก็ต

โครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

“Close encounter with nature”

โครงการ ค่ายส่ิงแวดล้อม Go Green Camp นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต

ดร.ชมช่ืน ศิริผันแก้ว

นางสาวพัชรา มานะศิลป์

โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

โครงการ IEP Science and Math Skills Improvement นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต

ดร.ชมช่ืน ศิริผันแก้ว

นางสาวพัชรา มานะศิลป์

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Integrated Secondary Field Trip นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก 

ณ ภูเก็ต

โครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

“Close encounter with nature”

โครงการ Learning by Doing for G.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ ค่ายส่ิงแวดล้อม Go Green Camp นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต

ดร.ชมช่ืน ศิริผันแก้ว

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นางสาวพัชรา มานะศิลป์

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Learning Resources Koomwimarndin นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม / /

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

“Close encounter with nature”

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Learning by Doing for G.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

โครงการ IEP Science and Math Skills Improvement นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต, 

ดร.ชมช่ืน ศิริผันแก้ว 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Integrated Secondary Field Trip นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก 

ณ ภูเก็ต

โครงการ IEP Reading Enhancement นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล / /

Miss Han Yujia

โครงการ ค่ายส่ิงแวดล้อม Go Green Camp นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก / /

ณ ภูเก็ต, 

ดร.ชมช่ืน ศิริผันแก้ว 

นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Learning Resources Koomwimarndin นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 นายเสกสัน จันทร์สม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการ Loy Krathong ดร.มนัส จอมปรุ / /

โครงการ Learning by Doing for G.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ IEP Reading Enhancement นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล / /

Miss Han Yujia

โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Learning Resources Koomwimarndin นายมงคล พลเย่ียม / /

 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและน าเสนอ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

ผลงานทางวิชาการ

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ ยอดนักอ่าน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและน าเสนอ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

ผลงานทางวิชาการ

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางอรวรรณ รักนาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ยอดนักอ่าน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

กูเก้ิลคลาสรูม คร้ังท่ี 2"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม คร้ังท่ี 2"

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและน าเสนอ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

ผลงานทางวิชาการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและน าเสนอ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ ยอดนักอ่าน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ ยอดนักอ่าน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ สัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

โครงการ อบรมพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม คร้ังท่ี 2"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

กูเก้ิลคลาสรูม คร้ังท่ี 2"

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

กูเก้ิลคลาสรูม คร้ังท่ี 2"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม คร้ังท่ี 2"

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ ยอดนักอ่าน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

กูเก้ิลคลาสรูม คร้ังท่ี 2"

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

โดยโปรแกรมกูเก้ิลคลาสรูม"

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

โครงการ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร ผศ.นฤทธ์ิ วัฒนภู / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

โดยโปรแกรมกูเก้ิลคลาสรูม"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



 26

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

โดยโปรแกรมกูเก้ิลคลาสรูม"

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายประเสริฐศักด์ิ พลายนันท์ / /

โดยโปรแกรมกูเก้ิลคลาสรูม"

โครงการ อบรมสัมมนาเร่ือง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นายกวิน กล่ินกุหลาบทอง / /

โดยไมโครซอฟต์ทีม"

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายฉลอง แสนโคก / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นายราชัย นาเจริญ / /

ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายฉลอง แสนโคก / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

โครงการ จิตรกรจ๋ิว ปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นายราชัย นาเจริญ / /

ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ Satit Music Festival 2019 นายมุรธา นามพลกรัง / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นายราชัย นาเจริญ / /

ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ มอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นายราชัย นาเจริญ / /

ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

รัชกาลท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2562 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



 30

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ท าบุญตักบาตรเน่ืองใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 รัชกาลท่ี 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

รัชกาลท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการ ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ มุทิตาคารวะ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2562 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจ าปีการศึกษา 2562 นายมุรธา นามพลกรัง / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ มุทิตาคารวะ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจ าปีการศึกษา 2562 นายมุรธา นามพลกรัง / /

โครงการ สุขสันต์วันยินดีส่งพ่ี ม.6 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี อ.ธราพงษ์ การกระโทก / /

คร้ังท่ี 45

โครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ จิตรกรจ๋ิว ปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ สาธิตจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2562 นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Satit Music Festival 2019 นายมุรธา นามพลกรัง / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 นายฉลอง แสนโคก / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ English Camp G.6 นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr.Chirstopher Kelbie

โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

นางสาวสุปราณี สีลาเขต

โครงการ English Camp G.6 นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr.Chirstopher Kelbie

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Camp G.6 นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr.Chirstopher Kelbie

โครงการ Mother's Day Week นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr. James David Peter 

Howard Orrell

โครงการ Father's Day Week นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

Mr. Forbes Smart

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Miss Natkristha Intarakulchai / /

Culture Village G.2 Miss Naruemon Sa-ngiem

โครงการ English Camp G.6 นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr.Chirstopher Kelbie

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Miss Natkristha Intarakulchai / /

Culture Village G.2 Miss Naruemon Sa-ngiem

โครงการ Morning Brief นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

นายปริญญา ผสมทรัพย์

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Miss Natkristha Intarakulchai / /

Culture Village G.2 Miss Naruemon Sa-ngiem

โครงการ English Day Camp at Suanthai Grade 5 นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นายศุภชัย สมนวล

โครงการ English Day Camp - at The Bangkok Planetarium นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Day Camp at Children's Discovery นายปริญญา ผสมทรัพย์ / /

Museum Bangkok

โครงการ Valentine's Day นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ Mother's Day Week นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

Mr. James David Peter 

Howard Orrell

โครงการ English Day Camp at Children's Discovery นายปริญญา ผสมทรัพย์ / /

Museum Bangkok

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ GAT Success for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ Placement Test for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ GAT Success for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ Placement Test for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม LIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ GAT Success for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

โครงการ GAT Success for LIP นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม LIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

และคณิตศาสตร์ (SAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นายรัฐพล กัลพล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ผลจากการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Appalachian International Student Teaching Program นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ Appalachian International Student Teaching Program นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ Appalachian International Student Teaching Program นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและเทคโนโลยี นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Classroom Research Training for foreign Staff นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ

โครงการ New Foreign Staff Orientation นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ STLC Conversation Course 2/2019 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยส าหรับนักเรียน นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

กัมพูชา

โครงการ วรรณคดีสัญจร นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ พัฒนาความคิดเช่ือมโยงภาษาไทย นางสาวสุภิญญา พ่ัวโพธ์ิ / /

โครงการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ O-NET ภาษาไทย นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยส าหรับนักเรียนกัมพูชา นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

โครงการ วรรณคดีสัญจร นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ พัฒนาความคิดเช่ือมโยงภาษาไทย นางสาวสุภิญญา พ่ัวโพธ์ิ / /

โครงการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ O-NET ภาษาไทย นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วรรณคดีสัญจร นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยส าหรับนักเรียนกัมพูชา นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี / /

โครงการ วรรณคดีสัญจร นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการจัด นายราชัย นาเจริญ / /

การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการจัด นายราชัย นาเจริญ / /

การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวเกษกนก พงษ์นัน / /

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการจัด นายราชัย นาเจริญ / /

การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม นายอัครวัฒน์ อาชีวะ / /

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม "ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

นางสาวส าเนา ยอดย่ิง 

นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ นายบุญส่ง เห็นงาม / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นท่ี 23” นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช / /

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 12 นายอภิชาติ คามีศักด์ิ

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Social Award นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

โครงการ เพ่ิมทักษะด้านดนตรีสากล นายโอภาส สุวรรณโพธ์ิ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์ / /

โครงการ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบ าเพ็ญอินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 3 นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์ / /

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานลูกเสือ/เนตรนารี
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

โครงการ ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 นางสุธาสินี จันทรเฉิด / /

โครงการ วันร าลึกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน / /

โครงการ กิจกรรมวันร าลึกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน / /

โครงการ ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 นางสุธาสินี จันทรเฉิด / /

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 : 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ด้านการจัดการศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานผู้บ าเพ็ญประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

โครงการ ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 นางสุธาสินี จันทรเฉิด / /

โครงการ วันร าลึกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน / /

โครงการ วันร าลึกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน / /

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานผู้บ าเพ็ญประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม


