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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อิสลามสันติชน

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (อิสลามควบคูสามัญ)

รหัสโรงเรียน : 1110100947

ที่อยู (Address) : 398 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : ลาดพราว 112 ถนน (Street) : ลาดพราว

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10310

โทรศัพท (Tel.) : 02-539-4693-5 โทรสาร (Fax.) : 02-539-4696

อีเมล (E-mail) : sispsis2557@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.islamsantichon.ac.th

ไลน (Line) : @Santichon เฟซบุก (Facebook) : http://www.facebook.com/Santichon

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

       เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได รอยละ 91.09   มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ สามารถควบคุม

และแสดงออกทางอารมณได รอยละ 94.06 สังเกตไดจากการกลาพูดกลาแสดงออก รูจักเขาแถวและรอคิวในการรับประทานอาหาร รูจักหนาที่รับผิดชอบตามที่ได

รับมอบหมายท้ังในและนอกหองเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ราเริง แจมใส มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได รอยละ 98.02

สังเกตไดจากการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันรูจักเก็บสิ่งของเครื่องใชท้ังของสวนตัวและสวนรวม รูจักยิ้ม ทักทาย อยูเปนนิจ อยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข  และเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดคิดเปนรอยละ 94.00

        สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  มีการ

กําหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอก

โรงเรียน ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน  โดยทุกหองเรียนมีการติดตั้ง
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โปรเจคเตอร และมีระบบไวไฟที่สามารถเชื่อมตอขอมูลการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้น  โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมใหบริการสื่อการ

สอนและสื่อ ICT  

         ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณตามอายุของเด็กแตระดับช้ัน ท่ีมาจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช  2560  จัดทําหนวยการจัดประสบการณครบถวน 4 สาระการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ในการจัดประสบการณ   ครูใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงจากการเลน และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  อยางมีความสุข   เชน เลนตามมุม   เลนเครื่องสนาม  การเลนกีฬา  การทดลอง  การทําโครงงาน  จัด

กิจกรรมทัศนศึกษา  และจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรม Cooking  เปนตน  ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  ผูบริหารมีการติดตามตรวจสอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนประจํา  จากกิจกรรมนิเทศการสอน   พบวาครูจัดกิจกรรม  6  กิจกรรมหลัก  ที่เนนเด็กเปนสําคัญ   ใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมอยางมี

ความสุข

                 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

          ภายใตสถานการณโควิดในปจจุบันที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน เด็กไมสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได ทางโรงเรียนไดมีการจัดอบรมพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะนํามาถายทอดความรูสูเด็กอยางตอเนื่อง ไมหยุดในการที่จะไดเรียนรู  ครูมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบไลนกลุม

เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กใหเกิดการเรียนรูใหครบถวนท้ัง 4 สาระการเรียนรู อีกท้ังมีการวางแผนเพื่อการจัดประสบการณใหผูปกครองไดเปนผูรวมการจัดการศึกษา

การเรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็กในชวงเวลาที่เด็กยังไมสามารถมาโรงเรียนได

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Page 4 of 56



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 ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี

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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

          โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  ใหมีความรูความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความ

พรอมในการศึกษาตอ สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ เพื่อใหผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตาม

มาตรฐานการอานในแตละระดับช้ัน  จัดโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมแขงขันทักษะภายในโรงเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูและรวมแขงขันตามกลุม

สาระการเรียนรู และกิจกรรมแขงขันทักษะภายนอกโรงเรียน  สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดผานการเรียนรูแบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรูจากโครงงาน  สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากการสืบคนขอมูลจากการ

เรียนรูแตละวิชา   และการทํางานกลุม  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร  มีการทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

โรงเรียนไดปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสํานึกที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนด นักเรียนไดเรียนรูและ

ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามเปนกิจวัตรประจําวันทุกวันที่มาโรงเรียน  

          สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  มีการ

กําหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอก

โรงเรียน ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน  โดยทุกหองเรียนมีการติดตั้ง

โปรเจคเตอร และมีระบบไวไฟที่สามารถเชื่อมตอขอมูลการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้น  โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมใหบริการสื่อการ

สอนและสื่อ ICT

           ในปการศึกษา 2563 ครูใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนสูงมาก โดยเฉพาะในชวงที่ประกาศปดสถานศึกษาในชวงของ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19   ผูบริหารมีนโยบายใหครูผลิตสื่อและใชสื่อการสอน  กิจกรรมจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  ครูผลิตสื่อการสอน ครูทุกคนไดรับการนิเทศ

การสอน  ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายท้ังจากหองสมุด  อินเตอรเน็ต  แหลงเรียนรูในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  ทั้งจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวก  เชน  อุปกรณในการทดลอง  วัสดุตางๆ  ครูสามารถสรางสื่อนวัตกรรมใชในการจัดการเรียนการสอนได  โดยใชเทคโนโลยีในการสรางสื่อการสอน 

และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน ของแตละหนวยการเรียนรูและเรื่องท่ีสอน  โดยครูสรางสื่อการสอน  เชน  ใบงาน  สื่อมือ  การทดลองฯลฯ   หลังจากที่ครูจัดการ

เรียนการสอน  นักเรียนรวมกันสรุปองคความรูจากเร่ืองท่ีเรียน  ดวยการทําใบงาน  หรือชิ้นงานใหเสร็จสมบูรณ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

           สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาเรียนที่

โรงเรียนไดตามปกติ  ทางโรงเรียนไดทําการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักเรียนผานระบบ Facebook กลุมปดในระดับประถมศึกษา และจัดการเรียนรูใน

ระบบ Google Classroom ใหกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยจัดอบรมใหความรูกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเรียนใหมีความรูกอนนําไปใช และไดทําการ

เผยแพร-ประชาสัมพันธไปยังกลุมนักเรียน ผูปกครอง และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียนอยางตอเน่ือง  และภายใต

สถานการณโควิดในปจจุบันที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน นักเรียนยังไมสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได ทางโรงเรียนจะทําการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให

มีความรุดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะนํามาถายทอดความรูสูผูเรียนไดอยางตอเนื่อง ไมหยุดชะงักในการที่จะไดเรียนรู  และสรางระบบกํากับติดตามนักเรียนให

เขาช้ันเรียน และไมหยุดที่จะเรียนรู แมจะไมสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได  

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติศาสนกิจประจําวัน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสงเสริมใหนักเรียนเปนผูให บริจาคและแบงปน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
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ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นายมนัส บุญชม........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1110100947

ที่อยู (Address) : 398 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : ลาดพราว 112 ถนน (Street) : ลาดพราว

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10310

โทรศัพท (Tel.) : 02-539-4693-5 โทรสาร (Fax.) : 02-539-4696

อีเมล (E-mail) : sispsis2557@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.islamsantichon.ac.th

ไลน (Line) : @Santichon เฟซบุก (Facebook) : http://www.facebook.com/Santichon

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

ปลูกฝงศรัทธา พัฒนาความรู

วิสัยทัศน

ระดับปฐมวัย

ผูเรียนในระดับปฐมวัยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง ไดรับการพัฒนาครบทุกมิติ มีความสุขในการเรียน รักษสิ่งแวดลอม ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่

ไมขัดตอหลักการของศาสนา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนอิสลามสันติชน จัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรมควบคูวิชาการ มีความศรัทธามั่นในศาสนาอิสลาม มีทักษะในการใชภาษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนผูท่ีสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

พันธกิจ

ระดับปฐมวัย

1. สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการสงเสริมตามวัย และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธามั่นในศาสนาอิสลามตามวัย และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

3. สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา และเทคโนโลยี

4. จัดสภาพแวดลอมและจัดกิจกรรมสรางเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

5. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก รักกีฬา ศิลปะ

6. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามที่ไมขัดตอหลักการของ

ศาสนาอิสลาม

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

8. สรางเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก มีความเขาใจพัฒนาการของเด็กและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงใหมี

ความสามารถในการแกปญหาที่เหมาะสมตามวัย

9. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีความชํานาญเฉพาะดาน

10. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเปนผูที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเสียสละ รักสถาบัน มุงมั่นในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมใหมี

คุณภาพ

11. สงเสริมและสนับสนุนชุมชน หนวยงานทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความศรัทธามั่นในศาสนาอิสลาม ควบคูไปกับการเรียนรูและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม-

ประเพณีของไทยที่ดีงาม และไมขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ การดํารงชีวิต การคนควาดวยตัวเอง การศึกษาตอและการดํารงชีวิต

5. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม

6. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความชํานาญเฉพาะดาน

7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเปนผูที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเสียสละ รักสถาบัน มุงมั่นในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมใหมี

คุณภาพ
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8. สงเสริมและสนับสนุนชุมชน หนวยงานทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

9. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ

เปาหมาย

ระดับปฐมวัย

1. ผูเรียนมีพัฒนาการสงเสริมตามวัย

2. ผูเรียนมีความรูศาสนาอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามวัย

3. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

4. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด รูจักแกปญหา มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

5. ผูเรียนกลาแสดงออก มีทักษะดานกีฬา ศิลปะ

6. ครูผูสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

7. ครูผูสอนนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใชในการทํางานและการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

8. ครูทุกคนตองมีมาตรฐานวิชาชีพครู

9. ครูและบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความรักสถาบัน เสียสละ และมีความสามัคคี

10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได

12. โรงเรียนรวมกับชุมชน หนวยงานทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ผูเรียนมีความรูศาสนาอิสลามและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ถูกตอง

3. ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศได

4. ผูเรียนใฝรูใฝเรียน รักการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู

5. ผูเรียนกลาแสดงออกตามความถนัดของตนเองท้ังทางดานวิชาการ กีฬา และศิลปะ

6. ครูจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

7. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในสายงานที่ปฏิบัติ

8. ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับบทเรียนและชวงวัย

9. ครูและบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี รักสถาบัน

10. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะดานวิชาการและกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกอยางสมํ่าเสมอ

11. รวมกับชุมชน หนวยงานทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

12. บริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

13. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร

3. เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
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เอกลักษณ

ศรัทธามั่นในศาสนาอิสลาม

อัตลักษณ

ยึดมั่นศรัทธา ใฝหาความรู
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 18 16 - - 34

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 10 22 - - 32

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 18 17 - - 35

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 46 55 - - 101

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 40 40 - - 80

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 41 37 - - 78

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 34 45 - - 79

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 2 45 35 - - 80

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 2 28 52 - - 80

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 2 41 39 - - 80

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 229 248 - - 477

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 143 155 - - 298

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 159 138 - - 297

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 8 161 163 - - 324

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP - 463 456 - - 919

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 72 102 - - 174

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 59 113 - - 172

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 73 134 - - 207

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 204 349 - - 553

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 52 หองเรียน EP - 942 1,108 - - 2,050
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย พงศศักดิ์ วงษสันต

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย มนัส บุญชม

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

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 - 4 - 2 - 6

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 10 5 6 - 21

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 36 18 10 - 64

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 50 23 18 - 91

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูสนับสนุนการสอน 1 4 4 1 - 10

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 1 4 4 1 - 10

รวมทั้งส้ิน 1 54 27 19 - 101

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 3 101 6 17:1 34:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 12 477 21 23:1 40:1

ระดับมัธยมศึกษา 37 1,472 64 23:1 40:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 4 2 - - - - 6

ภาษาไทย - - 2 2 3 2 9

คณิตศาสตร - - 3 - 2 6 11

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 - 8 4 14

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 - 31 - 36

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 4 - 5

ศิลปะ - - - - 2 1 3

การงานอาชีพ - - 1 - 2 - 3

ภาษาตางประเทศ - - 2 1 5 1 9

รวม 4 2 16 3 57 14 96

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - - -

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน 13 22 35

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 15 38 53
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

- กิจกรรมศาสนา 15 60 75

กิจกรรมแนะแนว 12 2 14

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 55 122 177
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - 35 ไมจัดตั้ง

รวม - - 35

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. แมครัวตัวนอย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กทุกคนไดเขารวมกิจกรรม

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียนทุกครไดเขารวมกิจกรรมและไดลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. เรียนผานสื่อออนไลน

คาเปาหมาย

100.00 : ใหเด็กไดเรียนรูผานกลุมไลนในชวงของการประกาศปดสถานศึกษา จากวิกฤตโควิด 19

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูผานกลุมไลนหอง โดยมีผูปกครองเปนผูรวมในการจัดการเรียนรู เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก แมมี

การประกาศปดสถานศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงออกถึงการใชสิทธิของตนเองในการเลือกต้ังประธานนักเรียน

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนรอยละ 95 เขารวมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. พัฒนาผูนํา

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ม.1 ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูนํา

ผลสําเร็จ

98.00 : นักเรียน ม.1 ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูนํา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

3. ปองกันภัยยาเสพติด

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียน ม.2 ไดรูและเขาใจและเทาทันถึงภัยของยาเสพติด

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียน ม.2 ไดเขารวมอบรมใหความรูและไดรวมอภิปรายกิจกรรมรวมกัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2

2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร

โครงการ

1. อบรมการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนได

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักเรียนในชวงของการประกาศปดสถานศึกษาในชวงวิกฤตโควิด 19 ได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 101 101 100.00 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 101 101 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 101 101 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 101 97 96.04 4 3.96 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 80

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 9 29.99 51.95 60.39 31.11 -29.28 -48.48 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 9 38.78 40.74 52.18 41.56 -10.62 -20.35 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 9 56.20 30.51 34.75 62.75 +28.00 80.58 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
9 43.55 33.14 39.90 72.78 +32.88 82.41 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองดวยสถานการณโควิด 19 และการประกาศไมบังคับการเขาสอบในปการศึกษา 2563

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 324

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 55 25.46 58.12 58.74 23.78 -34.96 -59.52 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 55 29.89 35.35 30.26 31.32 +1.06 3.50 มีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษาไทย 55 54.29 24.50 30.06 57.41 +27.35 90.98 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
55 34.38 28.76 36.05 39.23 +3.18 8.82 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองดวยสถานการณโควิด 19 และการประกาศไมบังคับการเขาสอบในปการศึกษา 2563

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 207

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

คณิตศาสตร 207 26.04 43.70 49.18 25.75 -23.43 -47.64 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 207 32.68 31.25 33.68 34.98 +1.30 3.86 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 207 44.36 23.46 31.67 48.84 +17.17 54.22 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 207 29.94 29.14 31.42 36.35 +4.93 15.69 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

207 35.93 36.81 36.46 38.94 +2.48 6.80 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 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

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 80 59 73.75 78 67 85.90 79 25 31.65 80 56 70.00 80 61 76.25 80 46 57.50

คณิตศาสตร 80 59 73.75 78 75 96.15 79 50 63.29 80 56 70.00 80 27 33.75 80 24 30.00

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

80 66 82.50 78 69 88.46 79 53 67.09 80 51 63.75 80 60 75.00 80 44 55.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

80 75 93.75 78 70 89.74 79 63 79.75 80 59 73.75 80 59 73.75 80 57 71.25

ประวัติศาสตร 80 76 95.00 78 72 92.31 79 69 87.34 80 44 55.00 80 60 75.00 80 45 56.25

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
80 77 96.25 78 73 93.59 79 78 98.73 80 80 100.00 80 75 93.75 80 77 96.25

ศิลปะ 80 69 86.25 78 76 97.44 79 59 74.68 80 67 83.75 80 76 95.00 80 35 43.75

การงานอาชีพ 80 79 98.75 78 66 84.62 79 71 89.87 80 65 81.25 80 55 68.75 80 55 68.75

ภาษาตาง

ประเทศ
80 64 80.00 78 52 66.67 79 43 54.43 80 37 46.25 80 46 57.50 80 38 47.50

อัลกุรอาน 80 66 82.50 78 57 73.08 79 47 59.49 80 59 73.75 80 64 80.00 80 62 77.50

อิสลามศึกษา 80 77 96.25 78 61 78.21 79 72 91.14 80 80 100.00 80 35 43.75 80 26 32.50

ภาษาอาหรับ 80 77 96.25 78 70 89.74 79 78 98.73 80 65 81.25 80 52 65.00 80 45 56.25
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 296 183 61.82 296 192 64.86 322 255 79.19

คณิตศาสตร 296 199 67.23 296 102 34.46 322 145 45.03

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
296 112 37.84 296 152 51.35 322 230 71.43

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
296 149 50.34 296 196 66.22 322 228 70.81

ประวัติศาสตร 296 180 60.81 296 243 82.09 322 298 92.55

สุขศึกษาและพลศึกษา 296 208 70.27 296 296 100.00 322 306 95.03

ศิลปะ 296 202 68.24 296 295 99.66 322 260 80.75

การงานอาชีพ 296 214 72.30 296 218 73.65 322 201 62.42

ภาษาตางประเทศ 296 155 52.36 296 106 35.81 322 214 66.46

ออกแบบเทคโนโลยี 296 281 94.93 296 287 96.96 322 320 99.38

อิสลามศึกษา 296 192 64.86 296 250 84.46 322 263 81.68

อัลกุรอาน 296 187 63.18 296 271 91.55 322 313 97.20

อัล-ฟกฮ 296 275 92.91 296 266 89.86 322 313 97.20

อัล-หะดิษ 296 166 56.08 296 205 69.26 322 285 88.51

อัต-ตารีค 296 147 49.66 296 194 65.54 322 198 61.49

อาหรับพื้นฐาน 296 224 75.68 296 103 34.80 322 262 81.37

คอมพิวเตอร 296 281 94.93 296 287 96.96 322 320 99.38
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 294 184 62.59 294 238 80.95 322 152 47.20

คณิตศาสตร 294 174 59.18 294 200 68.03 322 166 51.55

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
294 151 51.36 294 118 40.14 322 262 81.37

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
294 199 67.69 294 114 38.78 322 234 72.67

ประวัติศาสตร 294 171 58.16 294 212 72.11 322 224 69.57

สุขศึกษาและพลศึกษา 294 234 79.59 294 294 100.00 322 316 98.14

ศิลปะ 294 192 65.31 294 242 82.31 322 304 94.41

การงานอาชีพ 294 153 52.04 294 202 68.71 322 204 63.35

ภาษาตางประเทศ 294 162 55.10 294 113 38.44 322 213 66.15

วิทยาการคํานวณ 294 288 97.96 294 267 90.82 322 303 94.10

อิสลามศึกษา 294 281 95.58 294 294 100.00 322 320 99.38

อัลกุรอาน 294 272 92.52 294 248 84.35 322 295 91.61

อัล-ฟกฮ 294 229 77.89 294 281 95.58 322 259 80.43

อัล-หะดิษ 294 135 45.92 294 154 52.38 322 307 95.34

อัต-ตารีค 294 208 70.75 294 150 51.02 322 200 62.11

อาหรับพื้นฐาน 294 224 76.19 294 212 72.11 322 208 64.60

คอมพิวเตอร 294 288 97.96 294 267 90.82 322 303 94.10
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 171 115 67.25 170 123 72.35 207 113 54.59

คณิตศาสตร 171 92 53.80 170 69 40.59 - - -

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
84 53 63.10 83 76 91.57 - - -

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
171 82 47.95 170 124 72.94 207 203 98.07

ประวัติศาสตร 171 141 82.46 170 170 100.00 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 171 171 100.00 170 170 100.00 207 200 96.62

ศิลปะ 171 159 92.98 170 170 100.00 207 181 87.44

การงานอาชีพ 171 163 95.32 170 170 100.00 - - -

ภาษาตางประเทศ 171 92 53.80 170 126 74.12 207 66 31.88

คณิตศาสตร(เพิ่มเติม) 87 59 67.82 87 51 58.62 122 109 89.34

ฟสิกส 87 14 16.09 87 37 42.53 122 55 45.08

เคมี 87 34 39.08 87 35 40.23 122 108 88.52

ชีววิทยา 87 67 77.01 87 68 78.16 122 85 69.67

โครงงานวิทยาศาสตร 87 78 89.66 87 79 90.80 - - -

ภาษาอังกฤษ อาน-

เขียน
45 9 20.00 43 14 32.56 42 7 16.67

สนทนาภาษาอังกฤษ 171 161 94.15 170 164 96.47 207 195 94.20

ไวยกรณอาหรับ 84 54 64.29 83 27 32.53 85 49 57.65

ภาษาอาหรับ อาน-

เขียน
84 26 30.95 83 34 40.96 85 38 44.71

คอมพิวเตอร 171 166 97.08 170 156 91.76 207 180 86.96

การเขียน(ภาษาไทย) - - - - - - 42 24 57.14

สนทนาภาษาอาหรับ 84 55 65.48 83 67 80.72 85 61 71.76
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 170 113 66.47 167 124 74.25 207 88 42.51

คณิตศาสตร 170 43 25.29 167 93 55.69 - - -

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
170 99 58.24 82 50 60.98 - - -

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
170 119 70.00 167 135 80.84 207 204 98.55

ประวัติศาสตร 170 96 56.47 167 159 95.21 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 170 170 100.00 167 167 100.00 207 207 100.00

ศิลปะ 170 150 88.24 167 157 94.01 207 207 100.00

การงานอาชีพ 170 144 84.71 167 157 94.01 - - -

ภาษาตางประเทศ 170 114 67.06 167 104 62.28 207 63 30.43

คณิตศาสตร(เพิ่มเติม) 86 65 75.58 85 45 52.94 122 92 75.41

ฟสิกส 86 31 36.05 85 44 51.76 122 46 37.70

เคมี 86 47 54.65 85 35 41.18 122 108 88.52

ชีววิทยา 86 60 69.77 85 71 83.53 122 109 89.34

โครงงงานวิทยาศาสตร - - - 85 77 90.59 - - -

ภาษาอังกฤษ อาน-

เขียน
45 17 37.78 43 22 51.16 42 15 35.71

สนทนาภาษาอังกฤษ 170 158 92.94 167 159 95.21 207 195 94.20

ไวยกรณอาหรับ 84 54 64.29 82 34 41.46 85 47 55.29

ภาษาอาหรับ อาน-

เขียน
84 22 26.19 82 49 59.76 85 42 49.41

สนทนาภาษาอาหรับ 84 60 71.43 82 71 86.59 85 58 68.24

คอมพิวเตอร 170 167 98.24 167 158 94.61 207 129 62.32

การอาน(ภาษาไทย) - - - - - - 42 24 57.14
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 79

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)
78 47.46 52.01 65.24 71.24 +6.00 9.20 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

78 40.47 41.40 54.53 66.13 +11.60 21.27 มีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนปวย 1 คน

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 80

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 77 71.86 82.02 76.72 71.24 -5.48 -7.14 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 77 74.14 70.08 63.00 66.13 +3.13 4.97 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนปวย 3 คน
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 80

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
77 38.54 51.33 47.50 43.48 -4.02 -8.46 ไมมีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
77 44.74 36.87 40.55 60.42 +19.87 49.00 มีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
77 37.38 50.77 44.00 45.82 +1.82 4.14 มีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
77 31.93 40.15 44.80 42.37 -2.43 -5.42 ไมมีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
77 37.60 45.90 62.81 50.03 -12.78 -20.35 ไมมีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
77 40.86 66.86 65.19 51.30 -13.89 -21.31 ไมมีพัฒนาการ

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ 77 30.65 32.46 40.80 32.52 -8.28 -20.29 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนขาดสอบ 3 คน เนื่องจากปวย
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 324

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
324.00 320 41.83 46.95 49.95 55.85 +5.90 11.81 มีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
324.00 - 44.11 59.32 60.00 58.44 -1.56 -2.60 ไมมีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
324.00 - 50.70 52.00 41.50 66.80 +25.30 60.96 มีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
324.00 - 39.40 43.82 36.25 44.80 +8.55 23.59 มีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
324.00 - 37.45 46.16 38.39 47.45 +9.06 23.60 มีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
324.00 - 38.21 77.73 66.83 49.45 -17.38 -26.01 ไมมีพัฒนาการ

มลายู 324.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 324.00 - 30.04 36.88 43.56 29.21 -14.35 -32.94 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนขาดสอบ 4 คน เนื่องจากปวยและประสบอุบัติเหตุ 1 ราย
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 207

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
43 39.81 49.95 46.95 67.49 +20.54 43.75 มีพัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
43 42.59 60.00 59.32 66.98 +7.66 12.91 มีพัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
43 31.82 41.50 52.00 44.88 -7.12 -13.69 ไมมีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
43 36.18 36.20 43.82 52.33 +8.51 19.42 มีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
43 39.26 38.30 46.16 59.64 +13.48 29.20 มีพัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
43 48.63 66.80 77.73 67.75 -9.98 -12.84 ไมมีพัฒนาการ

มลายู 43 25.43 - - - - - -

อาหรับ 43 32.00 43.56 36.88 65.58 +28.70 77.82 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จัดสอบเฉพาะนักเรียนหองแผนการเรียนศิลปซานาวี
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

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 80 - - - - - - - - -

ป.2 78 - - - - - - - - -

ป.3 79 - - - - - - - - -

ป.4 80 - - - - - - - - -

ป.5 80 - - - - - - - - -

ป.6 80 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ชั้น

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.1 298 - - - - - - - - -

ม.2 297 - - - - - - - - -

ม.3 324 - - - - - - - - -

ม.4 174 - - - - - - - - -

ม.5 172 - - - - - - - - -

ม.6 207 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การปฏิบัติศาสนกิจประจําวัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การสงเสริมใหนักเรียนเปนผูให บริจาค

และแบงปน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 101

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 85.00 92 91.09
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 93

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 95

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 93

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 86

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 85.00 95 94.06
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 98

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 94

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 99

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 101

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 93

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 93

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 95

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 86

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 99
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 85.00 99 98.02
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 94

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 101

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 101

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 98

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 100

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 97

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 85.00 94 93.07
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 101

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 80

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 98

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 94

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 92

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 101

สรุปผลการประเมิน 94.06
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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          เด็กมีพัฒนาการพรอมท้ัง 4 ดาน โดยครูมีการจัดกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

จากการสังเกต สัมภาษณ บันทึกผลการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ระดับ

ยอดเยี่ยม   มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับยอดเยี่ยม มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของ

สังคม ระดับยอดเยี่ยม และมีพัฒนาการดานสติปญญา ใชภาษาสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได นอกจากน้ีไดใชเครื่องมือการวัด ตวง ชั่ง จา

กกการเรียนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยใชแวนขยายจาการไปสังเกตพืชแมลง ใชกลองดิจิตอลในการถายรูปแมลง  พืช ใชอุปกรณทําการทดลอง

วิทยาศาสตร  เปนประจํา 

Page 37 of 56



มาตรฐานท่ี 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 / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน 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 และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

                  โรงเรียนอิสลามสันติชนไดนํามาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากําหนดเปนมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกหนึ่งมาตรฐาน  ไดแก   มาตรฐานที่  4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน  ตัวชี้

วัดที่  4.1 รอยละของเด็กที่ปฏิบัติศาสนกิจประจําวันไดอยางถูกตองสมํ่าเสมอตามวัย  ตัวชี้วัดท่ี 4.2 รอยละของเด็กไดเรียนรูหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามวัยตัวชี้

วัดที่ 4.3 รอยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ถูกตองตามวัย  ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละของเด็กมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอื่นตามวัย   โรงเรียนจัดทํา
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป  มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน

ทองถิ่น  แผนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทําแผนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา  ไดแก  ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  และ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ใหบริการแกชุมชนในการเปนมัสยิดมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ(ละหมาด)ประจําวัน เปนที่ตั้งของมูลนิธิสันติชนและเปนที่ตั้งโครงการ

ผูสนใจอิสลาม มี การเผยแพรความรูศาสนาอิสลามแกผูท่ีสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตยโดยไมมีคาใชจาย เปนที่ตั้งของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย และใหบริการสถานท่ีเปนหนวยเลือกตั้ง

             ผูบริหารใชระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  จัดโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทํารายงานประจําป  โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนด   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  และดําเนินการตามแผน  แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ  มีการดําเนินตามโครงการ 

กิจกรรมตามที่กําหนดไว  จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  กิจกรรมประชุมครูและ

บุคลากร  กิจกรรมประชาสัมพันธขาวสารทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ไดรับความรวมมือจากผูปกครองเปนอยาง

ดี  และเกิดความพึงพอใจ  ในการไดรับขาวประชาสัมพันธทางการศึกษาของโรงเรียน

             มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  มีการกําหนด

แผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอกโรงเรียน

ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน  โดยทุกหองเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร และ

มีระบบไวไฟที่สามารถเชื่อมตอขอมูลการเรียนการสอนท่ีครูสรางขึ้น  โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมใหบริการสื่อการสอนและสื่อ ICT

Page 40 of 56



มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 6

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 85.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลาก

หลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 6

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 85.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 6

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 6

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย

ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 6

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
85.00 6 100.00

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
√ - 6

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 6

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

                    โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  ครูไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําแผนการจัดประสบการณ  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช  2560   ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณตามอายุของเด็กแตระดับช้ัน ท่ีมาจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย   พุทธศักราช  2560  จัดทําหนวยการจัดประสบการณครบถวน 4 สาระการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ในการจัดประสบการณ   ไดแก 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี  และกิจกรรมเกมการศึกษา ที่สงเสริมพัฒนาการ

เด็กครบทุกดานไดแก ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญาสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดาน

รางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา  ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

                   ครูใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการเลน และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  อยางมีความสุข   เชน เลนตามมุม   เลนเครื่องสนาม  การเลนกีฬา  การ

ทดลอง  การทําโครงงาน  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  และจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรม Cookking  เปนตน  ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  ผู

บริหารมีการติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนประจํา  จากกิจกรรมนิเทศการสอน   พบวาครูจัดกิจกรรม  6  กิจกรรมหลัก  ที่เนนเด็กเปน

สําคัญ   ใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข

                   โรงเรียนจัดโครงการนิเทศการสอน   กิจกรรมนิเทศการสอน  กิจกรรมนิเทศการจัดหองเรียน  พบวาครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณ

เดิมของเด็กได  จากกิจกรรมเสริมประสบการณ  ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ   ตามความตองการ   ความสนใจ   ตามความสามารถ จากกิจกรรม

สรางสรรค   กิจกรรมเลนตามมุม   และ  6  กิจกรรมประจําวัน  ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  ครูใหเด็กไดเลือกเลน  เรียน

รู  ลงมือกระทําและสรางองคความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย   เชน  การทําศิลปะ  การเลือกเลนตามมุม  การเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน  การทําการทดลองวิทยาศาสตร  กิจกรรม  Cooking  เปนตน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,949

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 83.00 1,615 82.86 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,620

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,540

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,750

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,550

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
83.00 1,553 79.68 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,470

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,640

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,550

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 1,485 76.19 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 1,680

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 1,290

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 85.00 1,770 90.82
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 1,840
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,700

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 1,650 84.66 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,650

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 85.00 1,655 84.92 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 1,630

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,680

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 85.00 1,850 94.92
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 1,800

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,900

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 1,677 86.04 ดีเลิศ

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,766

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,588

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85.00 1,750 89.79 ดีเลิศ

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,750

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85.00 1,765 90.56
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,750

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,780
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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

สรุปผลการประเมิน 86.04 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                             

           ปการศึกษา 2563  สถานการณประเทศไทยประสบปญหาการเฝาระวังเรื่องไวรัสโครนาหรือโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนไมสามารถดําเนินการได

นักเรียนไมสามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนไดตามปกติ นักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษามาเรียนที่โรงเรียนโดยสลับวันมาเรียนวันเวนวัน

สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาเรียนที่โรงเรียนแบบสัปดาหเวนสัปดาห  การจัดกิจกรรมและโครงการตางไมสามารถจัดได เนื่องจากอยูในมาตรการเฝาระวังและ

การเวนระยะหางทางสังคม กิจกรรมคายและทัศนศึกษาก็ไมสามารถจัดไดครบช้ันเรียนตามแผนได  จัดไดเพียงบางสวนเทานั้น  ทางโรงเรียนจึงเนนใหครูผูสอนสอด

แทรกความรูและคุณลักษณะอันพึงประสงครวมไปกับบทเรียนของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีคุณภาพตามมาตรฐานกาศึกษาที่วางไว 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไมบังคับการทดสอบโอเน็ต ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2563 ตามนโยบาย ของ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการอันเนื่องดวยสาเหตุ การแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)หรือโควิด-19 ทําใหสถานศึกษาไมสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ การเขาสอบจึงเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของแตละบุคคล จึงทําใหทางโรงเรียนอิสลามสันติชนไดประกาศแจงใหนักเรียนและผู

ปกครองทราบถึงประกาศดังกลาวจึงทําใหมีนักเรียนเพียงบางสวนที่ไดเขารวมทดสอบ แตในสวนของการสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ใหมีการเขาสอบตามปกติ และ

รวมถึงการจัดสอบ National Test และ Reading Test ใหมีการจัดสอบตามปกติ 

            โรงเรียนไดปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสํานึกที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนด  โดยจัด

โครงการสงเสริมการขยะรีไซเคิล  กิจกรรมคัดแยกขยะ  โดยมีสภานักเรียนเปนคณะกรรมการนักเรียนและจิตอาสา  คอยดูแลชวยเหลือและเปนแบบอยางแกนองๆ 

และนําขวดพลาสติกสงขาย  จัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   กิจกรรมเลือกหัวหนาหองเรียน  เพื่อใหนักเรียน

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายระหวางบุคคลในดาน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  การฝกอบรมพัฒนาภาวะผูนํา การจัดกิจกรรมรวม

บริจาคชวยเหลือผูอื่นที่เดือดรอน

             สงเสริมใหนักเรียนมีนํ้าหนัก  สวนสูงตามเกณฑ  มีการรักษาสุขภาพกาย ใหมีสุขภาพดีจากการออกกําลังกายเปนประจํา  โดยจัดกิจกรรมชั่งนํ้าหนัก-วัด

สวนสูง  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย    ใหนักเรียน(ประถม)ไดดื่มนมเปนประจําทุกวัน  จัดโครงการจัดซื้อจัดจางนมโรงเรียน  กิจกรรมสรรหาบริษัทนม

โรงเรียน  ใหความรูแกนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับโรคระบาดชนิดตางๆ โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 ท่ีแพร  ระบาดในปจจุบัน  และมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับ

นักเรียนทุกคน  มีการสาธิตการดับเพลิงเบื้องตน การปองกันตนเองใหพนจากภัยยาเสพติด
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 3.00 ดี

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 4.00 ดีเลิศ

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง - √

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 4.00 ดีเลิศ

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง - √

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3.00 ดี

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 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

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 ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 4.00 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          โรงเรียนอิสลามสันติชนไดนํามาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากําหนดเปนมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน  และเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียนอีกหนึ่งมาตรฐาน  ไดแก   มาตรฐานที่  4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน  ตัวชี้วัดที่  4.1

รอยละของเด็กท่ีปฏิบัติศาสนกิจประจําวันไดอยางถูกตองสมํ่าเสมอตามวัย  ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของเด็กไดเรียนรูหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามวัยตัวชี้วัดที่ 4.3

รอยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีถูกตองตามวัย  ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละของเด็กมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอื่นตามวัย   โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามป  มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

แผนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทําแผนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา  ไดแก  ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  และคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน  ใหบริการแกชุมชนในการเปนมัสยิด มีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ(ละหมาด)ประจําวัน เปนที่ตั้งของมูลนิธิสันติชนและเปนที่ตั้งโครงการผู

Page 47 of 56



สนใจอิสลาม มีการเผยแพรความรูศาสนาอิสลามแกผูท่ีสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตยโดยไมมีคาใชจาย เปนที่ตั้งของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย และใหบริการสถานท่ีเปนหนวยเลือกตั้ง

             ผูบริหารใชระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  จัดโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทํารายงานประจําป  โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนด   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  และดําเนินการตามแผน  แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ  มีการดําเนินตามโครงการ 

กิจกรรมตามที่กําหนดไว  จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  กิจกรรมประชุมครูและ

บุคลากร  กิจกรรมประชาสัมพันธขาวสารทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ไดรับความรวมมือจากผูปกครองเปนอยาง

ดี  และเกิดความพึงพอใจ  ในการไดรับขาวประชาสัมพันธทางการศึกษาของโรงเรียน

              มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  มีการกําหนด

แผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอกโรงเรียน

ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน  โดยทุกหองเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร และ

มีระบบไวไฟที่สามารถเชื่อมตอขอมูลการเรียนการสอนท่ีครูสรางขึ้น  โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมใหบริการสื่อการสอนและสื่อ ICT
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 85

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 80.00 74 87.06 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 75

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 70

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 75

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 68

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 80

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 85.00 74 87.06 ดีเลิศ

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 82

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 65

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 75

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85.00 85 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 85

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 85

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 85.00 73 85.88 ดีเลิศ

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 70

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 75

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 75
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 70

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 85.00 74 87.06 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 75

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 72

สรุปผลการประเมิน 89.41 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

          โรงเรียนไดมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู  โดยใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามมารฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรู  

โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ  ครูเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   สงเสริมกระบวนการคิด  การ

ลงมือปฏิบัติดวยการสืบคนจากแหลงการเรียนรูในอินเตอรเน็ต    การทําโครงงาน  การนําเสนอผลงาน  การอธิบาย  อภิปราย  ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดจริง  สงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

ทุกกลุมสาระนักเรียนสามารถนําประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

          ในปการศึกษา 2563 ครูใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนสูงมาก โดยเฉพาะในชวงที่ประกาศปดสถานศึกษาในชวงของ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19   ผูบริหารมีนโยบายใหครูผลิตสื่อและใชสื่อการสอน  กิจกรรมจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  ครูผลิตสื่อการสอน ครูทุกคนไดรับการนิเทศ

การสอน  ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายท้ังจากหองสมุด  อินเตอรเน็ต  แหลงเรียนรูในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  ทั้งจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวก  เชน  อุปกรณในการทดลอง  วัสดุตางๆ  ครูสามารถสรางสื่อนวัตกรรมใชในการจัดการเรียนการสอนได  โดยใชเทคโนโลยีในการสรางสื่อการสอน 

และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน ของแตละหนวยการเรียนรูและเรื่องท่ีสอน  โดยครูสรางสื่อการสอน  เชน  ใบงาน  สื่อมือ  การทดลองฯลฯ   หลังจากที่ครูจัดการ

เรียนการสอน  นักเรียนรวมกันสรุปองคความรูจากเร่ืองท่ีเรียน  ดวยการทําใบงาน  หรือชิ้นงานใหเสร็จสมบูรณ  

           ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน  ใหความรัก  ความอบอุน  ดูแลเอาใจใสอยางดี โดยทักทาย  ยิ้ม  สนทนาพูดคุยแบบเปนกันเอง  สงเสริมใหรักการเรียนรู 

โดยใชวิธีชี้แนะ  แนะนํา  ใหคําปรึกษา  ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  สรางวินัยใหนักเรียนในการเรียนรู   การทํากิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนการสอน  หลีกเลี่ยงการลงโทษดวยการตี  การใชคําพูดท่ีกระทบความรูสึกของนักเรียน  ครูมีการตรวจงาน  การบาน   แบบ

ฝกหัด  และชิ้นงาน  โครงงานของนักเรียน  อยางเปนระบบ  มีการจัดทําเครื่องมือในการประเมินผลงาน   มีเกณฑในการตรวจสอบ  และจัดโครงการสงเสริมการ

สรางเครื่องมือประเมินผูเรียนอยางมืออาชีพ   กิจกรรมสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  และนําผลการตรวจงาน  ชิ้นงาน  ไปพัฒนานักเรียน   ครูทุกคนจะแจงผล

การตรวจงาน   การบาน  แบบฝกหัด  และช้ินงาน  โครงงานของนักเรียน  ยอนกลับกับนักเรียนเมื่อมีขอผิดพลาด  หรือมีความบกพรองของงาน  ทั้งชี้แนะใหแกไข 

และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู ท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนานักเรียนกับผูปกครอง  โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ทั้งที่เปนลายลักษณ

อักษร และการพูดคุยทําความเขาใจผานสื่อชองทางท่ีหลากหลายเชน ทางโทรศัพท ชองทางไลนกลุม เฟสบุค  และครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนครู  ผู

ปกครอง  ในการรวมกันพัฒนานักเรียน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 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 ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี

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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. นักเรียนมีความสามารถในการเคลื่อนไหวคลองแคลว 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จนกลายเปนอัตลักษณของโรงเรียน 3. นักเรียนมีความกลาแสดงออก มี

ทักษะการส่ือสารที่ดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2.มีการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ 3.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ใชระบบการบริหารจัดการงานตามกระบวนการ PDCA มีขอมูลสารสนเทศที่

สามารถตรวจสอบได

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. มีการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 2. มีการใชกระบวนการตัดกิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวนรวม 3. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในหองเรียนและ

นอกหองเรียน จัดหองเรียนสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. นักเรียนมีความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมี

วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 3. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลการเรียนรู

4. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร รักความสะอาดท้ังในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความออนนอมถอมตน มีจิตสาธารณะ 5. นักเรียนรูหนาที่มี

ระเบียบวินัย อยูรวมกันอยางมีความสุข 6. นักเรียนรูจักวิธีการปองกันตนเอง ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 2.ผูบริหารมีการวางแผนและดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของนักเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนอยางมีคุณภาพ 3.ผู

บริหารมีการจัดกิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือนํามาพัฒนาครูและบุคลากร 4. ผูบริหาร เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 5. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูสามารถสรางส่ือท่ีหลากหลายใชในการจัดการเรียนการสอน 2. ครูมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 3. ครูมีการผลิตสื่อและใชสื่อการสอน สรางบรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรู 4. ครูดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึง สรางช้ันเรียนใหมีวินัยเชิงบวก

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูโดยใชทักษะตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 2. สงเสริมใหเด็กนําเสนอผลงานเปนกลุม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะกระบวนการดานการคิด ตามแนวทางการสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน 3R, 8C

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. สงเสริมใหครูจัดประสบการณตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใหสูงขึ้นทุกระดับอยางตอเนื่อง 2. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 3. สงเสริมใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป 4. สง

เสริมการเรียนรูตามแนวทางศตวรรษท่ี 21 3R และ8C
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องยั่งยืน 2. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับกับผูปกครองอยางอยางตอเนื่อง 2. ครูควรไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อนํา

มาใชในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน 3. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

5. แนวทางการพัฒนา

ดานนักเรียน

1. ปลูกฝงใหนักเรียนมีมารยาทที่ดีตามแบบฉบับของอิสลามและเปนสมาชิกที่ดีเคารพกติกาของสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข

2. สงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ใหสูงกวาเกณฑระดับชาติ

 

ดานผูบริหาร

1. 1. ดําเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตองตอเนื่อง และสามารถนํา

ไปปฏิบัติได

2. 2. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหเปนระบบอยางยั่งยืนและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดไป

ดานครู

1. ครูตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับกับผูปกครองอยางอยางตอเนื่อง

2. ครูควรไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาใชในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน

3. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการคิดตามแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

6. ความตองการชวยเหลือ

โรงเรียนตองการใหหนวยงานตนสังกัดเขามาดูแล  ชวยเหลือในเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายมนัส บุญชม   ผูอํานวยการ

นางสาวบุษบา แดงวิจิตร   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนเรื่องการประกาศคาเปาหมาย)



 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนอิสลามสันตชิน 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรยีน   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

…………………………………………………………….................................. 

         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เมื่อวันที่  6   

สงิหาคม   2561  ดังน้ัน  เพ่ือให้การด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2562  โรงเรียนอิสลาม

สันติชน  จึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน   ระดับการศึกษา

ปฐมวัย   ปีการศึกษา  2562-2564   ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ   ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ปีการศกึษา  2562-2564    

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานของโรงเรียนอิสลามสันตชิน 

มาตรฐานที่ 4  สง่เสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 

ลงช่ือ……………………………………………                                                                  

(นายประเสริฐ  มัสซารี) 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชน 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรยีน  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับยอด

เย่ียม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีด ีและดูแลความปลอดภัย 

ของตนองได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดขีองสังคม ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

2. จัดครูใหเ้พียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

3. ส่งเสริมใหค้รูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

5. ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
ระดับยอดเย่ียม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

1. จัดประสบการณ์ท่ีสง่เสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

มาตรฐานของโรงเรียนอิสลามสันติชน 
มาตรฐานที่ 4  ส่งเสรมิอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนใหโ้ดดเด่น   

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม 

4.1 ร้อยละของเด็กท่ีปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอตาม

วัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4.2 รอ้ยละของเด็กได้เรียนรู้หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามวัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4.3 ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องตามวัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4.4 ร้อยละของเด็กมีสว่นร่วมในการช่วยเหลอืผู้อ่ืนตามวัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนอิสลามสันตชิน 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรยีน   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

…………………………………………………………….................................. 

         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เมื่อวันที่  6   

สงิหาคม   2561  ดังน้ัน  เพ่ือให้การด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2562  โรงเรียนอิสลามสันติ

ชน  จึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน   ระดับการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน   ปีการศึกษา  2562-2564   ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ   ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ปีการศกึษา  2562-2564    

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน ระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานของโรงเรียนอิสลามสันตชิน 

มาตรฐานที่ 4  สง่เสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
อิสลามสันติชน ให้โดดเดน่   

ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 

       งช่ือ……………………………………………                                                               

นายประเสริฐ  มัสซารี 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชน 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรยีน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับด ี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 78 ร้อยละ 82  ร้อยละ 86  

     1) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

    2) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

   3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

   4) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

   5) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

   6) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 81 ร้อยละ 86 ร้อยละ 90 

   1) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

   2) ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

  3) ร้อยละของผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

   4)  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ  ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปา้หมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ้

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับด ี ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3.2 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3.3 ร้อยละของครูที่มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3.4 ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3.5 ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

มาตรฐานของโรงเรียนอิสลามสันติชน 

มาตรฐานท่ี 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

 

ระดับดีเลิศ 

 

ระดับดีเลิศ 

 

ระดับยอดเยี่ยม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ของหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4.3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 

 

 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)











 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา )



 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนอิสลามสันติชน 

ที่ 20/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563 

….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ

หลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  

ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกัน

คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถ้อืว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จงึแต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนปฏบัิติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นายประเสริฐ มัสซารี ท่ีปรึกษา 

2. นายบุญมา  วงษ์สันต์ ท่ีปรึกษา 

3. นายประเสริฐ วงษ์สันต์ ท่ีปรึกษา 

4. นายสุรินทร ์หวังเจริญ ท่ีปรึกษา 

5. นายพงศ์ศักดิ์ วงษ์สันต์ ท่ีปรึกษา 

6. ดร.มนัส บุญชม ประธานกรรมการ 

7. นายศรายุทธ มสีมรรถ รองประธานกรรมการ 

8. นายชาญวุฒิ บุญชม กรรมการ 

9. นางรัตนา สุขอุดม กรรมการ 

10. นางสาวบุษบา แดงวิจติร กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี   

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน 

3. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

4. สนับสนุนให้มกีารพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมนิตนเองโดยถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

 

1. ดร.มนัส บุญชม ประธานกรรมการ   

2. นายศรายุทธ มสีมรรถ รองประธานกรรมการ 19. นางสาวนันธิดา  วงษ์สันต์ กรรมการ 

3. นายชาญวุฒิ บุญชม รองประธานกรรมการ 20. นายคาฮล์าน อบเชย กรรมการ 

4. นางรัตนา สุขอุดม รองประธานกรรมการ 21. นางสาวสุกุลยา จรกา กรรมการ 

5. นางวิมล มะหะหมัด กรรมการ 22. นางสาวปารวี อารียะ กรรมการ 

6. นายอัครเดช เกตุประสทิธิ์ กรรมการ 23. นางนษิณา รดิมัด กรรมการ 

7. นางนันทพร อับดุลสตา กรรมการ 24. นายพีรสันต์ เดชะชีพสาคร กรรมการ 

8. นางสาวลดาเดอืน คุรุสวัสด์ิ กรรมการ 25. นางจินดาพร ตอฮา กรรมการ 



9. นางสาววิชุดา หวังดุล กรรมการ 26. นายสมคิด อาด า กรรมการ 

10. นายบูบาก๊าส นลิงาม กรรมการ 27. นางสาวอรนิดา ผดุงฮะ กรรมการ 

11. นายสมชาย กลิ่นมาลัย กรรมการ 28. นายธนสิทธิ์ สินพิทักษ์ กรรมการ 

12. นางอารียา หมัดนุรักษ์ กรรมการ 29. นางเกศินี เมฆลอย กรรมการ 

13. นายศราวุธ  อับดุลเลาะ กรรมการ 30. นางทัศนวรรณ ล่ าสัน กรรมการ 

14. นายสมคิด ลีวัน กรรมการ 31. นางสาวพรรณนภา จารุประสิทธิ์ กรรมการ 

15. นายศิริศักดิ์ สนนุกิจ กรรมการ 32. นางสาวจิราภรณ์  มะหะหมัด กรรมการ 

16. นางสาวณัฐกานต์ ร้อยกรอง กรรมการ 33. นางสาวนุตาวรรณ หมัดนุรักษ์ กรรมการ 

17. นางสาววันเพ็ญ แอนดริส กรรมการ 34. นางสาวบุษบา  แดงวิจิตร เลขานุการ 

18. นายไชยยุทธ เกษมพิณ กรรมการ 35. นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผช.เลขานุการ 

มหีน้าที่  

1. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในดา้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของโรงเรยีนให้

ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการ

ประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ

มาตรฐานโรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค 

4. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 

6. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุก

ปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 

7. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

8. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมนิคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อน าไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

 

3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. ดร.มนัส บุญชม ประธานกรรมการ   

2. นายศรายุทธ มสีมรรถ รองประธานกรรมการ 12. นางอารียา หมัดนุรักษ์ กรรมการ 

3. นายชาญวุฒิ บุญชม รองประธานกรรมการ 13. นายศราวุธ  อับดุลเลาะ กรรมการ 

4. นางรัตนา สุขอุดม รองประธานกรรมการ 14. นายศิริศักดิ์ สนนุกิจ กรรมการ 

5. นางวิมล มะหะหมัด กรรมการ 15. นางสาวณัฐกานต์  ร้อยกรอง กรรมการ 

6. นายอัครเดช เกตุประสทิธิ์ กรรมการ 16. นายธนสิทธิ์ สินพิทักษ์ กรรมการ 

7. นางนันทพร อับดุลสตา กรรมการ 17. นางเกศินี เมฆลอย กรรมการ 

8. นางสาวลดาเดอืน คุรุสวัสด์ิ กรรมการ 18. นางทัศนวรรณ ล่ าสัน กรรมการ 

9. นางสาววิชุดา หวังดุล กรรมการ 19. นางสาวนุตาวรรณ หมัดนุรักษ์ กรรมการ 

10. นายบูบาก๊าส นลิงาม กรรมการ 20. นางสาวบุษบา  แดงวิจติร เลขานุการ 

11. นายสมชาย กลิ่นมาลัย กรรมการ 21. นางสุวรรณา สมบูรณ์ ผช.เลขานุการ 



มีหน้าท่ี 

1. ก าหนดตัวบง่ชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. วางแผนการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุม่สาระการเรียนรู้ 

4. เตรยีมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถงึการเตรยีมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทัง้

ภายในและภายนอก 

5. จัดท าแนวประเมนิของกลุ่มงาน กลุม่สาระการเรยีนรู ้หรือกิจกรรมท่ีด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สง่เสริม ควบคุมและประเมนิคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุม่สาระการเรียนรูเ้มื่อสิ้นภาค

เรยีนของปีการศึกษา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุม่

สาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรยีนของปีการศึกษา 

7. ปฏบัิติหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       ประกอบดว้ย 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธกิาร (สพฐ.) ประกอบด้วย 

 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปล่ียน

ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นางสาวบุษบา  แดงวิจิตร 

(หัวหน้ามาตรฐาน) 

กลุม่สาระภาษาไทย 

กลุม่สาระภาษาอังกฤษ 

กลุม่สาระคณิตศาสตร์ 

กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

กลุม่งานแนะแนว 

 

1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรยีน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

 

นายชาญวุฒิ บุญชม 

(หัวหน้ามาตรฐาน) 

กลุม่สาระศาสนา 

กลุม่งานสง่เสริมคุณธรรมฯ 

กลุม่งานสง่เสริมระเบียบวินัย 

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

กลุม่สาระสังคมศึกษา 

กลุม่สาระการงาน,กลุ่มสาระศิลปะ 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรยีนรู้ 

ดร.มนัส บุญชม 

(หัวหน้ามาตรฐาน) 

คณะกรรมการบรหิาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุม่ 

หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบัิติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรยีนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

3.3 มีการบรหิารจัดการชัน้เรยีนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรยีนรู้ 

นายศรายุทธ มสีมรรถ  

(หัวหน้ามาตรฐาน) 

หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุม่ 

 

 

มีหน้าท่ี   

๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับใน

การน าไปใชเ้พื่อการพัฒนางานต่อไป 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าสั่ง  ปฏบัิติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อ

ทางราชการ 

 

ท้ังน้ี  ต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป 

 

  สัง่  ณ  วนัที ่3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

(ดร.มนสั  บุญชม) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอสิลามสนัตชิน 

 

 

 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



แผนผังอาคารเรยีนโรงเรยีนอสิลามสันตชิน 

 

อาคารอนุบาลและประถม 

(อาคาร 4  ชั้น) 

(อาคาร 

มัสยิด

และ

อาคาร

ประถม 

สนามกีฬา

และโรงอาหาร 

ร้า
นค

้า 

ถนนในซอยลาดพร้าว 112 

ไปซอยรามค าแหง 53                        ไปซอยลาดพร้าว 112 

สนามกีฬา

และลานจอด

อาคารเรียน

มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

(อาคาร 7 ชั้น) 

อาคารชั่วคราว 2 ชั้น  

และห้องสมุด 
สวนหย่อม 

ชั้นลอย และโรงจอดรถ 

หอ
พ

ักโ
รง

เร
ียน

 (ห
ญ

ิง)
 

สนามกีฬา

และลานจอด

ชั้นลอยและโรงจอดรถ 

อาคารเรียน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

(อาคาร 6 ชั้น) 

อาคารหอพัก

เอกชน 

และร้านค้าภายนอก 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารโรงเรียน)



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรและเวลาเรียน)



 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จดุหมายและมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก าหนดไว้ โรงเรียนอสิลามสนัติชน  

และผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ก าหนดโครงสรา้งของหลักสูตรปฐมวยัและการศึกษาขั้น

พืน้ฐานดังนี ้

              
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามวัย 

สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาเรียน 

12  มาตรฐาน ประสบการณ์ส าคัญ 

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม   

และด้านสตปัิญญา 

 สาระท่ี 1  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 สาระท่ี 2  บุคคลและสถานที่แวดลอ้มเด็ก 

 สาระท่ี 3  ธรรมชาตริอบตัว 

 สาระท่ี 4  สิ่งตา่งๆ รอบตัวเด็ก 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 

200 วัน : 1 ปีการศึกษา 

วันละ  7  ช.ม. 

แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน 

 ภาคเรียนท่ี 1 

100  วัน 

 ภาคเรียนท่ี 2 

100  วัน 



 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

— กลุ่มสาระการเรียนรู้   

    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 80 80 80 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 

    ประวัตศิาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 

    ศลิปะ 80 80 80 80 80 80 

    การงานอาชพี 40 40 40 40 40 40 

    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 960 960 960 840 840 840 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

    แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

    กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 40 40 40 

    ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 40 40 40 40 40 40 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 40 40 40 40 40 40 

—รายวชิาเพิ่มเตมิ / กิจกรรมเพิ่มเตมิ               

     คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 

     อสิลามศึกษา (ตัฟซีร-อัลกุรอาน) 80 80 80 80 80 80 

     อสิลามศึกษา (ตัฟซีร-ศาสนบัญญัติ) 40 40 40 40 40 40 

     อสิลามศึกษา (ตัฟซีร-ภาษาอาหรับ) 40 40 40 80 80 80 

     ภาษาอังกฤษ (ตา่งชาต)ิ 40 40 40 80 80 80 

     ฮาฟิซกุรอาน 40 40 40  -  -  - 

     จินตคณิต 80 80 80  -  -  - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเตมิ) 360 360 360 320 320 320 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,320 1,320 1,320 1,160 1,160 1,160 

 



 

 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 200 200 
สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 
อิสลามศกึษา (อัล-อะกีดะฮฺ)* 40 40 40 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศลิปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 880 880 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 
หลักสูตรอิสลามศกึษาตอนกลาง(มุตตะวัซซี

เฎาะฮ) 

440 440 440 
อัล-กุรอาน 120 120 120 

หะดีษ-จรยิธรรม (อัล-หะดีษ,อัล-อัคลาก) 80 80 80 
ศาสนบัญญัติ (อัล-ฟิกฮฺ) 80 80 80 
ศาสนประวัติ (อัต-ตารีค) 40 40 40 
หลักศรัทธา (อัล-อากีดะฮฺ)* 40 40 40 
ภาษาอาหรับ 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,480 1,480 1,480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 

กจิกรรม 

รวมตลอด

หลักสูตร 

เวลาเรียน/คาบ/สัปดาห์ 

ม.4.1 ม.4.2 ม.5.1 ม.5.2 ม.6.1 ม.6.2 

รายวชิาพื้นฐาน (เรียนทุกแผนการเรียน) 
ภาษาไทย 240 2 2 2 2 2 2 
คณิตศาสตร์ 240 3 3 3 3 - - 
วทิยาศาสตร์ (โครงสร้างวทิย)์ 480 14 2 2 2 2 2 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 240 2 2 2 2 2 2 
ประวัตศิาสตร์ 80 1 1 1 1 - - 
สุขศึกษาและพลศกึษา 120 1 1 1 1 1 1 
ศลิปะ 120 1 1 1 1 1 1 
การงานอาชพี 120 1 1 2 2 - - 
ภาษาต่างประเทศ 240 2 2 2 2 2 2 
วชิาเพิ่มเตมิ  เฉพาะแผนการเรียนวทิย์-คณิต 

  

  

  

  

  

  

  

 ฟิสิกส ์ 300 - 3 3 3 3 3 
 เคม ี 300 - 3 3 3 3 3 
 ชวีวทิยา 300 - 3 3 3 3 3 
 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 300 2 2 2 2 5 5 
 สนทนาภาษาอังกฤษ 360 1 1 1 1 1 1 
 วชิาเพิ่มเตมิ 380 - 31 22 43 54 55 
วชิาเพิ่มเตมิ เฉพาะแผนการเรียนศลิป์-อังกฤษ 

  

  

  

  

  

  

  

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 360 3 3 3 3 3 3 
 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 360 3 3 3 3 3 3 
 ภาษาอาหรับไวยกรณ ์ 240 2 2 2 2 2 2 
 ภาษาอาหรับสนทนา 120 1 1 1 1 1 1 
 ภาษาอาหรับอา่น-เขียน 240 2 2 2 2 2 2 
 ภาษาไทย (เพิ่มเตมิ) 80 - - - - 2 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 380 3 3 3 3 3 3 
วชิาเพิ่มเตมิ เฉพาะแผนการเรียนศลิป์-อาหรับ 

  

  

  

  

  

  

  

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 360 3 3 3 3 3 3 
 ภาษาอาหรับไวยกรณ ์ 360 3 3 3 3 3 3 
 ภาษาอาหรับอา่น-เขียน 360 3 3 3 3 3 3 
 ภาษาอาหรับสนทนา 240 2 2 2 2 2 2 
 วชิาเพิ่มเตมิตามความสนใจ 280 - - - 21 62 63 
หลักสูตรอสิลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ) เรียนทุกแผนการเรียน 

  

  

  

  

  

  

  

อัล-กุรอาน 240 2 2 2 2 2 2 
หะดีษ-จรยิธรรม (อัล-หะดีษ,อัล-อัคลาก) 120 1 1 1 1 1 1 
ศาสนบัญญัติ (อัล-ฟิกฮฺ) 240 2 2 2 2 2 2 
ศาสนประวัต ิ(อัต-ตารีค) 120 1 1 1 1 1 1 
หลักศรัทธา (อัล-อากีดะฮฺ) 120 1 1 1 1 1 1 

 

 




