รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมยานากาวา
เลขที่124/8 แขวง/ตำบลโพธิ์เสด็จเขต/อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ตามที่รัฐบาลประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบาย
ด้านการศึกษาในทศวรรษที่สอง กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับ นโยบายให้ปฏิรูประบบประเมินและการประกัน คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกรอบต่อไปให้มีความสอดคล้องกัน โดยกำหนดให้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนมัธยมยานากาวา จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3) ซึ่งเป็นเป็นการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่ 5 ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากา
วา มีนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นปีการศึกษาที่นักเรียนจบหลักสูตรรุ่นที่ 3 ด้วย
การจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากปัจจัย
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว โรงเรียนวางระบบและมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานปกติของคณะครูและบุคลากรทุกคน เป็นการปฏิบัติงานเชิงประกันคุณภาพ
ผลงานที่ปรากฏจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยความตระหนัก พยายาม และ
มุ่งมั่น ตามบริบทของโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน ของทุกคนทุกฝ่ายงาน และในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพเพิ่มเติมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ระบบคุณภาพยานากาวา” ซึ่งนำคุณภาพและคุณลักษณะเด่น ของ
คนและการทำงานของคนญี่ปุ่น มากำหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู
รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้งให้ ดำเนินการ การเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายมาตรฐาน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา หลักฐานเชิงประจักษ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา สังเคราะห์ค้นหานวัตกรรม
วิธีการที่เป็นเลิศ และความโดดเด่น รายตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย และดำเนินการสังเคราะห์
สรุปผลการประเมินโดยฝ่ายงานประกันคุณภาพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษารับรอง
รายงานผล งานประกันคุณภาพของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกกลุ่มงาน คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน ที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อน
คุ ณ ภ าพการ ศึ ก ษา ข องโ รง เรี ยน มั ธ ย มย าน าก าว า อย่ า งมุ ่ ง มั ่ น ต่ อ เนื ่ อ งจร ิ ง จั ง
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

............................................................
(นายณรงค์ สุทธิภักดี)
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียน มัธยมยานากาวา รหัส 1180100222 ที่ตั้งเลขที่ 124/8 แขวง/ตำบลโพธิ์เสด็จ
เขต/
อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธ รรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-7580-0849 โทรสาร 0-7580-0849 email yanagawa.ac.th@gmail.com website
www.yanagawa.ac.th ได้ ร ั บ อนุ ญ าตจั ด ตั ้ ง เมื ่ อ 8 เมษายน 2559 เปิ ด สอนระดั บ
ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 105 คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน
23 คน
เส้นทางการพัฒนาของโรงเรียน
9 เมษายน 2556
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ทำ MOU กับโรงเรียนยานากาวา
จังหวัดฟุกุโอกะ
29 พฤษภาคม 2558 วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียน
27 กรกฎาคม 2558
ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
8 เมษายน 2559
ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมนายากาวา
8 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ นักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 17 คน
16 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ นักเรียนรุ่นที่ 2 จำนวน 32 คน รวม 46 คน
18 พฤษภาคม 2560 ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
21 กันยายน 2560
ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16 สิงหาคม 2561
ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 มีนาคม 2561
ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนวัดท้าวราษฎร์สงเคราะห์
24 มีนาคม 2562
ผล O-NET ม.3 อันดับ 1 ของโรงเรียนเอกชน และอันดับ 6 ทุกสังกัด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
29 มีนาคม 2562
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเปิดป้ายสำนักงานความร่วมมือการ
วิจัยทางการศึกษาต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
30 มีนาคม 2562
พิธีสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน โดยนายเคนจิ คะเนโกะ
นายกเทศมนตรีเมืองยานากาวา ให้เกียรติร่วมงานและให้โอวาทนักเรียน
13 มีนาคม 2563
พิธีจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติหน้าที่แทน Mr.Ken Koga ประธานคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
25 มีนาคม 2563
ผล O-NET ม.3 อันดับ 1 ของโรงเรียนเอกชน และอันดับ 6 ทุกสังกัด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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21 พฤษภาคม 2563

10 เมษายน 2564

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
เอกชน ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดใช้ Application “SugoiNihongo”
เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วง COVID-19 ตังแต่
เดือนเมษายน –กันยายน 2563
พิธีจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 3 โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติหน้าที่แทน Mr.Ken Koga ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

2) มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
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2) มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
ดีเลิศ
สถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ดีเลิศ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ยอดเยี่ยม
ทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
ดีเลิศ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ดีเลิศ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
เป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
ยอดเยี่ยม
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยี่ยม
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ยอดเยี่ยม
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
ยอดเยี่ยม
กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
ดีเลิศ
4.1 ระบบคุณภาพยานากาวา ด้านผู้เรียน
1.การมีวินัย
ปานกลาง
2.การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น
ดี
3.ความรับผิดชอบ
ดี
4.2 ระบบคุณภาพยานากาวา ด้านการบริหารจัดการ
1.ภาวะผู้นำ
ยอดเยี่ยม
2.การทำงานเป็นทีม
ดีเลิศ
3.การบริหารคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
4.3 ด้านการปฏิบัติงานของครู
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2) มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
1.การสอบย่อย (Home Room Tests)
2.การรับผิดชอบคาบสอน
3.การพักระหว่างคาบ 5 นาที (5Minute for
period)
4.คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา
5.การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน
6.การแต่งกายของครู
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ

3) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. แบบรายงานโครงการและภาพถ่าย คลิป วิดีโอ กิจกรรมสำคัญ เช่น
- วันสำคัญ เช่น วันลอยกระทง งานาสารทเดือนสิบ
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม,
- กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันรักษ์ภาษาไทย
- สนุกคิดกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- สนุกคิดกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
- กำจัดจุดอ่อน
- ระบบ E-Commerce
- โปรแกรมมการพัฒนาขายหลังร้าน
- บัตรสูตรคูณ
- วัน Halloween
- วันปีใหม่และวันคริสต์มาส
2. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ทุกกลุ่มสาระฯ
3. ภาพถ่ายจากโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระฯ
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน/วีดีโอ/คลิปสั้น ทุกกลุ่มสาระฯ
5. บอร์ดนิทรรศการ ของวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคม,
ภาษาญี่ปุ่น
3.2 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1
1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
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2. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ ปีการศึกษา 2563
3. เอกสารเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563
4. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
5. คู่มือเตรียมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแบบการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร (แบบ QA1,แบบQA2,แบบQA3,แบบ
QA4,และแบบQA5
ตัวชี้วัดที่ 2
6. แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563
7. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม ฝ่าย งาน ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดที่ 3
8. ปฏิทินวิชาการวัดผล ปีการศึกษา 2356 (ฉบับ COVID-19)
9. เอกสารตัวชี้วัดประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบคุณภาพยานากาวา
และมาตรฐานชาติ
10. พันธสัญญาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร (แบบ QA1)
11. แบบเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคลและกลุ่มสาระ(แบบ QA1,
แบบQA2,แบบQA3,แบบQA4,และแบบQA5 )
ตัวชี้วัดที่ 4
12. แผนจัดการเรียนรู้ของครูประจำวิชารายกลุ่มสาระวิชา
13. ไฟล์เอกสาร(PDF)นวัตกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูประจำวิชา
ปีการศึกษา2563
14. เอกสารข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนของครูประจำวิชา
ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดที่ 5
15. สภาพจริงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน หอพักนักเรียน
ชาย-หญิง
16. สภาพจริง ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ตัวชี้วัดที่ 6
17. ระบบอินเตอร์เนตเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน หอพัก
นักเรียน และภายในพื้นที่โรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสืบค้นของนักเรียน
18. เทคโนโลยีประกอบห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ (โปรเจคเตอร์ สมาร์ททีวี
เครื่องเสียงประกอบห้องเรียนนาฏศิป์ และห้องประชุม)
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3.3 มาตรฐานด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มสาระภาษาญี่ปุ่น
1. ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 สอบผ่านจำนวน 16 คน จาก 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 64 ของนักเรียนที่เข้าสอบ , ระดับ N4 สอบผ่านจำนวน 4 คน จาก 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าสอบ , ระดับ N 2 สอบผ่านจำนวน 1 คน จาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ของนักเรียนที่เข้าสอบ
2. ผลงานวิดโี อคลิปการคัฟเวอร์เพลงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผลงานคลิปสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในวิชาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง และ สูง
4. ผลงานการออกแบบฝาท่อระบายน้ำสไตล์ญี่ปุ่น โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ผลงานการเขียนไดอารี่ของนักเรียน (พร้อมคำศัพท์และไวยากรณ์) ในแต่ละสัปดาห์ที่มี
หัวข้อแตกต่างกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาญี่ปุ่นระดับกลาง
กลุ่มสาระภาษาไทย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ภาพถ่ายกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันรักษ์ภาษาไทย
3. สื่อการเรียนรู้และผลงานนักเรียนทั้งรูปแบบชิ้นงาน และสื่อเทคโนโลยี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. บัตรท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการธนาคารสูตรคูณ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. เทปบันทึกการสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ ของวิขาคณิตศาสตร์ จากช่องทาง youtube
ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
3. บัตรกิจกรรมหาฉันให้เจอ ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอัตราส่วนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ภาพถ่าย เข้าร่วมทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
TEDET
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผลการทดสอบระดับชาติ O – NET สูงกว่าระดับชาติ ร้อย
ละ 6.03
2. แบบจำลองท่อลำเลียงน้ำและอาหารของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
3. แบบจำลองท่อลำเลียงน้ำและอาหารของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
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4. แบบจำลองระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนเลือด
และน้ำเหลือง ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและสมอง
5. คลิปสั้นเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย คลิปสั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผ่นเปลือกโลก
6. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น
7. ภาพกิจกรรม เช่น กิจกรรม STEAM เรื่อง หอคอยสปาเก็ตตี้ เรื่องสะพานขนส่งทองคำ
การทดลองในชั้นเรียน เรื่องส่องกล้องมองฉัน กิจกรรม SCI SHOW
8. รายงานรูปเล่มโครงการสนุกคิดกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงการสนุกคิด
กับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการกำจัดจุดอ่อน
9. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง 108 ปัญหาวิทย์ต่อยอดความคิดไม่รู้จบบูรณาการกับ
กิจกรรม HOMEROOM TEST
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน และ นอกชั้นเรียน อาทิเช่น ภาพถ่ายกิจกรรมวัน
Halloween ภาพถ่ายกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year
3. สื่อการเรียนรู้แบบฝึกหัดใน google classroom เรื่อง TENSE ต่าง ๆ , แบบฟอร์มสรุป
เนื้อหาจากการเล่นเกม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
1. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาสังคมศึกษาบูรณาการรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน รายวิชาภูมิศาสตร์
3. สื่อการเรียนรู้และผลงานนักเรียนทั้งรูปแบบชิ้นงาน และสื่อเทคโนโลยี เช่น แผนที่โลก
ขนาดย่อ, แผนภาพเศรษฐกิจพอเพียง, ภาพวาดธงชาติในประเทศอาเซียน
กลุ่มสาระศิลปะ
1. ภาพถ่ายกิจกรรมในรายวิชา Creativity ทัศนศิลป์และรายวิชานาฏศิลป์ กิจกรรมการปั้น,
หล่อปูน,
2. ภาพถ่ายกิจกรรมในรายวิชา Creativity ทัศนศิลป์และรายวิชานาฏศิลป์ แบบจำลองบ้าน
3. ภาพถ่ายกิจกรรมในรายวิชา Creativity ทัศนศิลป์และรายวิชานาฏศิลป์ การแต่งหน้า
แฟนซี แต่งหน้าเอฟเฟค
4. ภาพถ่ายกิจกรรมในรายวิชา Creativity ทัศนศิลป์และรายวิชานาฏศิลป์ กิจกรรมแสดง
ละครพื้นบ้านประยุกต์
5. เพจจัดแสดงผลงานเขียนโปรมแกรม
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา ทุกระดับชั้น
2. บอร์ดนิทรรศการสะท้อนปัญหาในโรงเรียนเรื่องการกลั้นแกล้ง และความรุนแรง
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3. ผลงานคลิปสั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ
4. ภาพถ่ายนักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ทักษะกีฬา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
1. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการงานอาชีพทุกระดับชั้นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.12
2. ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์บรรจุขนมอย่างง่าย ทุกระดับชั้น , การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษกระดาษ , การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉากถ่ายภาพในการจบกิจกรรมจบ
การศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , การผลิตไอติมหลอด
3. การสร้างระบบซื้อขาย E – commerce จากเทคโนโลยี Google site ค้าขายสินค้า
หลากหลายชนิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. สร้างเว็ปไซด์เกี่ยวกับกาพย์แห่ชมเครื่องคาวหวาน เพื่อเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารและ
วัฒนธรรมไทย จากเทคโนโลยี Google site
3.4 มาตรฐาน(เพิมเติม)ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านการมีวินัย ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่นระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านความรับผิดชอบ ระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
1. แบบประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้บริหาร ด้านการมีภาวะผู้นำของผู้บริหาร ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้บริหาร ด้านการมีภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปีการศึกษา
2563
ด้านการปฏิบัติงานของครู
1. โครงการ 15 นาทีทวีปัญญา
2. รายงานโครงการ 15 นาทีทวีปัญญา (กิจกรรมHome Room Test :HRT)
3. ข้อทดสอบใน (กิจกรรมHome Room Test :HRT)
4. ตารางเรียนตารางสอน และการสอบถามนักเรียน
5. แผนจัดการเรียนรูแ้ ละการสัมภาษณ์ ครู และนักเรียน
6. Aplication “SugoiNihongo”เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
7. แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายที่โรงเรียนกำหนด
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โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู่เป้าหมายเทียบเคียง
นักเรียนนานาชาติในระดับเดียวกัน
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้านการมีวินัย การให้เกียรติเคารพ
ตนเองและผู้อื่น และด้านความรับผิดชอบ ตามตัวชี้วัดในระบบคุณภาพยานากาวา
3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ตาม
ตัวชี้วัดในระบบคุณภาพยานากาวา
4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโดยใช้ตัวชี้วัดในระบบ
คุณภาพยานากาวา
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
4.1. กิจกรรม Home Room Test ในโครงการ15 นาทีทวีปัญญา
4.2. กิจกรรม Creativity @ Art
4.3. แบบเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (QA1-QA5)|
4.4. นวัตกรรมการสอนวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา
4.5. นวัตกรรมหน่วยบูรณาการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา
4.6. ระบบคุณภาพยานากาวา (Yanagawa Quality System)
4.7. Aplication “SugoiNihongo” เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติจริง แบบ Active Teaching &
Learning เพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนรอบด้าน
5.2. การส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สาม (ภาษาญี่ปุ่น)
6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1. การปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติ ที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
6.2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานทำ
6.3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active
Learning
6.4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
6.5. การพัฒนาครู ให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
6.6. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบSTEM Education
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6.7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
6.8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ภาษาญี่ปุ่น
6.9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ภาษาอื่น
6.10 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

ลงนาม
(นายณรงค์ สุทธิภักดี )
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
วัน 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 โรงเรียน มัธยมยานากาวา รหัสโรงเรียน 1180100222
ที่ตั้งเลขที่ 124/8 แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-7580-0849 โทรสาร 0-75800849 e-mail yanagawa.ac.th@gmail.com website www.yanagawa.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อ 8 เมษายน 2559 เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 105 คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน 23 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
🌕บุคคลธรรมดา
🌕นิติบุคคล
[√] ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท
🌕 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
🌕 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
🌕 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
🌕 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
🌕 ประเภทโรงเรียนในระบบ
[√] สามัญศึกษา
🌕 การกุศลของวัด
🌕 การศึกษาพิเศษ
🌕 การศึกษาสงเคราะห์
🌕 ในพระราชูปถัมภ์
🌕 สามัญปกติ
🌕 อิสลามควบคู่สามัญ
การจัดการเรียนการสอน
[√] ปกติ (สามัญศึกษา)
🌕 English Program ได้รับอนุญาตเมื่อ
1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน

-
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จำนวนห้องเรียน

จำนวนผู้เรียนปกติ

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

26
11
16
53
53

20
16
16
52
52

ระดับที่เปิดสอน
ห้องเรียน ห้องเรียน
ปกติ
EP

หญิง

รวม
จำนวน
ผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

3
2
2
7
7

-

46
27
32
105
105

1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง
1ประเภท/ตำแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้รับใบอนุญาต

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

รวม

-

-

-

1

1

- ผู้จัดการ

-

-

-

-

-

- ผู้อำนวยการ

-

-

1

-

1

- รอง/ผู้อำนวยการ

-

-

1

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
รวม
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3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
รวม
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่

-

11

-

-

11

-

3

-

-

3

-

14

-

-

14

-

-

1

-

1

5.อื่นๆ (ระบุ)...
รวม
14
3
1
18
รวมทั้งสิ้น
14
3
1
18
สรุปอัตราส่วน
ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนผู้เรียนต่อครู 7.5 : 1
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง 15 : 1
1.3.2 สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา
จำนวนครูผู้สอน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรงเอก ไม่ตรง ตรงเอก ไม่ตรง ตรงเอก ไม่ตรง
เอก
เอก
เอก
ปฐมวัย
ภาษาไทย
1
1
คณิตศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
สังคมศึกษา ศาสนา
1
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
1
การงานอาชีพ
1
ภาษาต่างประเทศ
2
รวม
12
3

14

1.3.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

จำนวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
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- เนตรนารี

-

-

- ยุวกาชาด

-

-

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

-

14

- อื่นๆ...ให้ระบุ

-

-

-

1
-

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
รวม

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ
จำนวน
ผู้บังคับบัญชา มีวุฒิ
ไม่มีวุฒิ
2
12
3
2
12
3

การจัดตั้งกองลูกเสือ
จัดตั้ง
ไม่จัดตั้ง
√
√
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1.3.5 สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
(กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม)
จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง
ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ครูที่มีวุฒิทาง
เป็นผู้คัดกรองของ
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พิเศษ
-

-

จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้นทะเบียน

ไม่ขึ้น
ทะเบียน

-

-

-

1.3.6 สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม

จำนวนครูที่เข้ารับ
การอบรม

1.
2.
3.

-

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

ความฝันของนักเรียน คือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง

วิสัยทัศน์

เด่นภูมิธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เชื่อมไมตรีไทย-ญี่ปุ่น

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
4.จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
เทคโนโลยี
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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6.พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรากาศภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อ
การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
7.สร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีพ
8.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
9.ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
เป้าหมาย

1.นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
2.นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
3.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากทุกแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการทำกิจกรรม
4.นักเรียนได้ตระหนักรู้ในความเป็นท้องถิ่น สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้และการดำรงชีวิต
5.ครูและนักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถนำ
เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนรู้ และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
ได้
6.นักเรียนได้พัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่
ดีงาม มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จัก
แบ่งปัน
7.ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ ๙
8.ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ครูพันธุ์ใหม่)

ยุทธศาสตร์ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้
หรือกลยุทธ์ มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2.พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึก ด้านคุณธรรม และศีลธรรม
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์กร
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ภายนอก
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กับเทคโนโลยี
5.ส่งเสริมสนับสนุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
6.ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมบ่มเพาะนักเรียน ให้มี
ศักยภาพใน การดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรมมี
ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและ ทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
8.พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กำหนด
เอกลักษณ์ “มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เอื้ออาทร แบ่งปัน จิตอาสา”
อัตลักษณ์

“ เก่ง ดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา “

18

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

โครงการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่1
1.โครงการ 15
ส่งเสริมและ
นาทีทวีปัญญา
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้
2.โครงการ
พัฒนาวิชาการ
ได้มาตรฐาน
3. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 6

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

100

ครูนักเรียนได้
ปฏิบัติจริง
ทดสอบย่อย 5
กลุ่มสาระ
นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม ครู
ประจำวิชามีแผน
ส่งเสริมผู้เรียน
นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตาม

85

ผลการเรียนระดับ 3

มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่1

20

ได้รับรางวัล

มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่1

90

ได้นำประสบการณ์ไป มาตรฐานที่ 1
ใช้ในการเรียน
ด้านผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่1

100

80

ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 6
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ทางการเรียน
ของนักเรียน
4. โครงการ
ธนาคารสูตรคูณ
5.พัฒนา
กิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
6.โครงการ
Sci On Tour
7.โครงการ
กำจัดจุดอ่อน

ปริมาณ
(ร้อยละ)

80
80

คุณภาพ
(อธืบาย)
วัตถุประสงค์ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
นักเรียนสามารถ
ท่องสูตรคูณได้ดี
มีความรู้พื้นฐานดี
ขึ้น

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

80
20

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
นำไปใช้ในการคิด
คำนวนให้มีคุณภาพ
ผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ดีขึ้น

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 9

90

ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง

90

นำความรู้ไปใช้ตรง
ตามความสามารถ

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

90

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

90

นำไปประยุกต์ใช้ได้

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

8.โครงการสนุก
คิดกับสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
9.โครงการสนุก
คิดกับทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
10.โครงการ
จัดการเรียนการ
สาระการเรียนรู้
สาระสังคม
ศึกษา

80

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

ได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน

80

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

90

นักเรียนได้ร่วมคิด
กิจกรรม

90

นำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มีความรู้และคิดเป็น
ระบบ

80

นักเรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง

80

นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้รายวิชาสังคม
ศึกษาสูงขึ้น

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3

21

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

11.โครงการวัน
Haloween
Yanagawa

90

นักเรียนมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ

90

12.โครงการ
Bunkasai
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

20

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

20

นักเรียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอย่างมี
ความสุข กล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะกับ
โรงเรียนอื่นๆ

13.โครงการ
เทศกาล
Tanabata
14.โครงการ
เทศกาล
Sesuban

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 7

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 8

นักเรียนมีความเข้าใจ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ในเรื่องของ
ด้านผู้เรียน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
นักเรียนมีความเข้า มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ในในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 8
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ
คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

15.โครงการ
การ์ด
ปีใหม่สไตล์
ญี่ปุ่น
16.โครงการ
สอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น

100

นักเรียนได้เรียนรู้
การจัดทำการ์ดปี
ใหม่สไตล์ญี่ปุ่น

100

นักเรียนมีความเข้าใจ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ด้านผู้เรียน

80

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

20

17.โครงการ
แข่งขันตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่น
(THE J-Quiz)

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

นักเรียนสามารถมี
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ความรู้ความสามารถ ด้านผู้เรียน
ในการทดสอบ
ภาษาญี่ปุ่น N5-N2
นักเรียนมีความรู้
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ความสามารถเข้าใจ
ด้านผู้เรียน
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 8

ตัวชี้วัดที่ 8

ตัวชี้วัดที่ 8
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 8

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

18.โครงการ
ประกวดร้อง
เพลงภาษาญี่ปุ่น
(Yanagawa
Singing
Contet)
19.โครงการ
แข่งขันคันจิ
(Yanagawa
Kanji Battle)
20.โครงการ
YNGW
Creativity@Art
2021 (ครั้งที่ 3)

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

นักเรียนกล้า
แสดงออกเกี่ยวกับ
การแสดงการร้อง
เพลงภาษาญี่ปุ่น

100

นักเรียนได้เรียนรู้
และเพิ่มทักษะ

100

นักเรียนมีความารู้
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ความเข้าใจในตัวอัษร ด้านผู้เรียน
คันจิ

ตัวชี้วัดที่ 8

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

90

นักเรียนมีผลงาน
นำเสนอและการ
แสดง

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 4

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

21.โครงการ
ศิลปะพัฒนาต่อ
ยอดความคิด
สร้างสรรค์
22.โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้นาฎศิลป์
23.โครงการทำ
เครื่องประดับ
การแสดง

100

90

24.โครงการ
YNGW Sport
Challenge

30

100

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

ผลการเรียนรายวิชา
ศิลปะสูงขึ้นและได้
ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

มีความรู้ความ
เข้าใจในรายวิชา
นาฏศิลป
นักเรียนได้ลงมือ
ปฎิบัติจริง

90

นักเรียนสามารถคิด
สร้างสรรค์การแสดง
ได้ด้วยตนเอง
นักเรียนสามารถ
ออกแบบและ
สามารถสร้างผลงาน
ด้วยตัวเองได้
นักเรียนได้มีความรู้
ทักษะด้านการเล่น
กีฬา

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 1

นักเรียนสารถเป็น
ผู้จัดกิจกรรมกีฬา

100

100
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1.โครงการธรรม
พัฒนานักเรียนให้มี
ศึกษาใสถาน
จิตสำนึกด้านคณธรรม ศึกษา
จริยธรรมและศีลธรรม
2. โครงการ
ประกวด
มารยาทไทยใน
สถานศึกษา

ผลสำเร็จ

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม มี
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
นักเรียน
แสดงออกตาม
คุณลักษณะ
มารยาทไทยได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม

100

นักเรียนมีความรู้ใน มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
การนำมาประยุกต์ใช้ ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
ในชีวิตประจำวัน
ยุทธศาสตร์ที่5

20

นักเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน
การเข้าร่วมการ
แข่งขันการประกวด

100

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

3. โครงการวัน
สำคัญ

100

4.โครงการ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
สังคม

100

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

100

นักเรียนมี
จิตสำนึกที่ดีและ
เข้าร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและ
สาธารณะ

100

นักเรียนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
นักเรียนมีจิตสำนึกที่
ดีและเข้าร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และสาธารณะด้วย
ความเต็มใจและ
สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

5.โครงการปลูก
ป่าชายเลน
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100

100

นักเรียนเข้าร่วม
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
กิจกรรมปลูกป่าชาย ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
เลนสร้างความสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่5
ให้กับระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม

6.โครงการค่าย
คุณธรรม

95

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้เรื่องระบบ
นิเวศน์และการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรม

95

ด้รับการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
เกี่ยวกับหลักธรรม
ยุทธศาสตร์ที่5
ของพุทธศาสนา และ
สามารถนำมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน

คุณภาพ
(อธิบาย)

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

7.โครงการ
จำอวดหน้าเวที
ฉ่อยวรรณคดี
ไทยในบทเรียน
ยุค 4.0
8.โครงการจาก
วันสุนทรภู่สู่วัน
รักษ์ภาษาไทย

100

80

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม

100

นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของภาษาไทย
และได้เข้าร่วม
กิจกรรม

80

นักเรียนมีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของวรรณคดีและมี
เจตคติต่อการเรียน
รายวิชาภาษาไทย
นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
ภาษาไทยและส่งผล
งานเข้าประกวดและ
เข้าร่วมกิจกรรม

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 9
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

9.โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระวิชา
ภาษาไทย

100

มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียน
ภาษาไทยและ
ยกระดับผล ONET

100

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
จริง มีวัสดุอุปกรณ์ใน ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่2
การเรียนภาษาไทย
ยุทธศาสตร์ที่5
และยกระดับผล
O-NET

10.โครงการพิธี
ไหว้ครู

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย

100

นักเรียนได้ร่วม
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
กิจกรรมอนุรักษ์
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่2
วัฒนธรรมไทย
นักเรียนได้ปรับ
พฤติกรรมการ
แสดงออกที่เหมาะสม
ต่อครู

1.โครงการ
ศึกษาแหล่ง

คุณภาพ
(อธิบาย)

ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid-19

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่2

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

เรียนรู้ประเทศ
ญี่ปุ่น

2.โครงการ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ปฏิบัติการเชิง
ทัศนศึกษา
(Field Tripe)

ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid-19

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่3
ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5
ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่2
ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

3. โครงการ
ธนาคารFild
Tripe

4.โครงการ
Merry
Christmas
and happy
new year
2021

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1
ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid-19 ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
90
นักเรียนได้เข้า
90
นักเรียนมีทัศนคติเชิง มาตรฐานที่ 1
ร่วมกิจกรรม และ
บวกเข้าใจวัฒนธรรม ด้านผู้เรียน
ได้ใช้ภาษาไทย
ที่แตกต่างได้และใช้ มาตรฐานที่ 3
อังกฤษและญี่ปุ่น
ภาษาไทย อังกฤษ
ด้านการ
ประกอบกิจกรรม
และญี่ปุ่นประกอบ
จัดการเรียน
กิจกรรมได้
การสอน

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่2
ยุทธศาสตร์ที่3
ยุทธศาสตร์ที่5

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่5

ตัวชี้วัดที่ 7
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

5.โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ทำสื่อการเรียน
การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

100

6.โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การอาชีพ
สำหรับเยาวชน
นครศรีธรรม
ราช

คุณภาพ
(อธืบาย)
มีอุปกรณ์การ
เรียน
ภาษาอังกฤษ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)
90

คุณภาพ
(อธิบาย)
มีอุปกรณ์การเรียน
และมีทัศนคติเชิง
บวกในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid-19

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่2

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่3
ยุทธศาสตร์ที่5

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 7

ตัวชี้วัดที่ 8
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้
โดยบูรณาการภูมิ
ปัญญาไทยกับ
เทคโนโลยี มาใช้ใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

1.โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น

100

ปฏิบัติกิจกรรม
บูรณาการตาม
หลักสูตรได้

100

นักเรียนได้ร่วม
ปฏิบัติการกิจกรรม
ภาคสนามได้อย่างมี
ความสุข

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่5
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน

2.กิจกรรม-จาก
ภูผามาหา ณ
คอน
(ม.1)

100

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาคสนาม และมี
ทักษะในการ
เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น

100

นักเรียนปฏิบัติการ
ภาคสนามสำเร็จ

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่4
มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่5
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 3
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

3.กิจกรรม-วิถี
ชุมชนคนลุ่มน้ำ
(ม.2)

100

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาคสนาม

100

4.กิจกรรมเครื่องถม ผ้ายก
เนินธัมมัง หนัง
ตะลุง (ม.3)

100

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

100

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ปฏิบัติการภาคสนาม มาตรฐานที่ 1
สำเร็จและมีทักษะ
ด้านผู้เรียน
การเรียนรู้ร่วม
มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมกับผู้อื่น
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
นักเรียนปฏิบัติการ มาตรฐานที่ 1
ภาคสนามสำเร็จ
ด้านผู้เรียน
และมีทักษะการ
มาตรฐานที่ 3
เรียนรู้ร่วมกิจกรรม
ด้านการ
กับผู้อื่น
จัดการเรียน
การสอน

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ที่5

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่5
ส่งเสริมและสนับสนุน
การนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

1.โครงการ
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
2.กิจกรรม
Skype
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นักเรียน
ไทย-ญี่ปุ่น

100

คอมพิวเตอร์
ได้รับการอัพเกรด
โปรแกรมใหม่
พร้อมใช้งาน
ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักเรียน
ญี่ปุ่น

100

3.โครงการ
อัจฉริยะภาพ AMathและโซโด
กุ

80

นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์

80

80

20

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

คอมพิวเตอร์พร้อมใช้ มาตรฐานที่ 2
งาน
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
นักเรียนได้รับ
มาตรฐานที่ 1
คัดเลือกเป็นตัวแทน
ด้านผู้เรียน
นำเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
มีพัฒนาการทางด้าน มาตรฐานที่ 1
คณิตศาสตร์
ด้านผู้เรียน

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่2
ยุทธศาสตร์ที่3

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่2

ตัวชี้วัดที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่1

ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่6
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอบรมบ่ม
เพาะนักเรียนให้มี
ศักยภาพในการดำรง
ตน มีระเบียบวินัย มี
จริยธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์
มุ่งมั่นและ
ทะเยอทะยานมีจิต
อาสา รู้จักแบ่งปัน

เป้าหมาย
โครงการ

1.โครงการ
ส่งเสริมความรู้
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย
และสิทธิ
มนุษยชนใน
โรงเรียน
2.โครงการ
เทศกาลวัน
เด็ก@ยานากา
วา

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid-19

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่4
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่4
ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไข สถานการณ์ Covid- ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่5
19
มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่7
การบริหาร
จัดการ

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1

37

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

3.โครงการ
คลินิกวิชาการ

90

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล
จากครูประจำวิชา

90

4.โครงการหนึ่ง
เดือนหนึ่ง
นิทรรศการ

100

ร่วมกันจัด
นิทรรศการของ
กลุ่มสาระวิชา

100

5.โครงการ
สหกรณ์โรงเรียน

80

นักเรียนและครู
เป็นสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน

80

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการ มาตรฐานที่ 1
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ขั้น ด้านผู้เรียน
ต่ำที่โรงเรียนกำหนด มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ
โรงเรียนมีบรรยากาศ มาตรฐานที่ 1
ทางวิชาการและครู
ด้านผู้เรียน
นักเรียนได้
มาตรฐานที่ 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหาร
ทางวิชาการ
จัดการ
นักเรียนมีการวาง
มาตรฐานที่ 1
แผนการใช้จ่าย
ด้านผู้เรียน
ประหยัดอดออม
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่1

ยุทธศาสตร์ที่1
ยุทธศาสตร์ที่3

ยุทธศาสตร์ที่2

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

6.โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ

100

มีความรู้และ
เข้าใจแนว
ทางการประกอบ
อาชีพ

100

มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงานและเห็น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

7.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ชุมนุม

100

นักเรียนได้
ออกแบบกิจกรรม
ชุมนุมด้วยตนเอง
และเป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

100

นักเรียนทุกกิจกรรม
ชุมชุมได้นำเสนอ
กิจกรรมของตนเอง

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่2
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 2
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

8.โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน
เชิงกลยุทธ์

95

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

100

9.โครงการ
เกียรติยศ
นักเรียนยานา
กาวา

100

ร่วมกิจกรรมวัน
เกียรติยศนักเรียน

100

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มีกลยุทธ์ส่งเสริมการ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
อ่าน นักเรียนอ่านหา ด้านผู้เรียน
ที่ครูกำหนด
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ
นักเรียนมีความรัก
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่4
ความผูกพันธ์กับ
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่7
น้องๆและโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2
เกิดความภาคภูมิใจ
การบริหาร
ในกิจกรรมวัน
จัดการ
เกียรติยศของ
นักเรียน ม.3

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 9
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมโดย
ผสานศาสตร์
พระราชาและ
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

เป้าหมาย
โครงการ

1.โครงการหา
รายได้ระหว่าง
เรียน
(ทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียน
คุณภาพ)
2.โครงการ
ตลาดนัด
พอเพียงเคียงคู่
ชุมชนยานากา
วา

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

งดดำเนินการ

งดดำเนินการ

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่2
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่5
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 2
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่คุรุสภากำหนด

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

3.โครงการ
ปรับปรุง
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ

100

ได้ใช้บริการ
ห้องเรียน

50

1.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร
สู่มาตรฐาน
สากล

100

ได้มีโอกาสพัฒนา
ให้ความรู้
ความสามารถ
ทำงาน
พัฒนาการทาง
ความคิด

100

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่2
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2
การบริหาร
จัดการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3
ทำงาน มีความรู้
การบริหาร
ความสามารถทำงาน
จัดการ
มาตรฐานที3่
การจัดการ
เรียนการสอน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับการพัฒนาสื่อ
ประกอบห้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 5
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

-กิจกรรมอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอกตาม
สาขาวิชา

20

ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

20

ได้รับประสบการณ์
เรื่องการพัฒนา
หลักสูตร

-กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศึกษาดูงาน
โรงเรียน
คุณภาพ
ทางเลือก

100

เรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรม
เครือข่ายโรงเรียน
เพื่อพัฒนาองค์กร

100

มีแนวทางในการ
พัฒนาองค์กร

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3
การบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที3่
การจัดการ
เรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3
การบริหาร
จัดการ

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 5
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธิบาย)

-กิจกรรม
สันทนาการ
ประจำปี
YNGW

100

มีกิจกรรมสัมมนา
ปรับปรุงงานที่
เหมาะสม

100

-กิจกรรมสัมนา
สรุปผลงาน
คุณภาพ
การศึกษาปี
การศึกษา 2562

100

จัดทำรายงาน
สรุปผลงาน
ประจำปี

100

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน มีเจตคติที่
ดีต่อองค์กร
มีความรู้เรื่องการสรุป
งานและการพัฒนา
ตนเอง ได้นำเสนอ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
อย่างมีรูปแบบ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3
การบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3
การบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที3่
การจัดการ
เรียนการสอน

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ
คุณภาพ
(อธิบาย)

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ
(อธืบาย)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

2.โครงการ
พัฒนาระบบ
แสดงผลการ
เรียนออนไลน์

100

100

มีความพึงพอใจใน
การบริการรายงาน
ผลการเรียนของ
นักเรียน

3.โครงงาน 5 ส
หอพักน่าอยู่

100

ปรับปรุง และ
รายงานผลการ
เรียนผ่านสมาร์ท
โฟน แท็บเเล็ต
และพีซ
นักเรียนมีทักษะ
การใช้ชีวิต มีการ
จัดระบบระเบียบ
หอพักให้น่าอยู่
ปลอดภัย และ
อบอุ่น

100

นักเรียนมีทักษะการ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่2
ใชีวิตที่ดี หอพักมี
การบริหาร ยุทธศาสตร์ที่3
ความสะอาดน่าอยู่
จัดการ
ปลอดภัย และอบอุ่น

มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่1
การบริหาร ยุทธศาสตร์ที่3
จัดการ

***
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 10

45

*** ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ปี 2563

คณิตศาสตร์

32

31

25.46

วิทยาศาสตร์

32

31

29.87

ภาษาไทย

32

31

54.29

ภาษาอังกฤ
ษ

32

31

34.38

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2561 2562 2563
(1) (2) (3)
40.1
9
39.4
3
67.5
7
38.7
6

29.6
0
32.5
2
70.2
0
42.9
3

27.4
8
35.9
2
62.9
4
45.1
6

- 2.12

***
ร้อยละ
ของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)
-7.16

+3.4

+10.45

-7.26

-10.34

+2.23

+5.19

***
ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

***
แปลผล
พัฒนาการ
เทียบกับร้อย
ละ 3
(6)
“ไม่มี
พัฒนาการ”
“มี
พัฒนาการ”
“ไม่มี
พัฒนาการ”
“มี
พัฒนาการ”

*** (4) = (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เครื่องหมายลบ (2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า
“มีพัฒนาการ”
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ ถึงร้อยละ 3”
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ”
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จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม....
ภาษาอังกฤษฟังพูด
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
Pre MOS
Certificate
ภาษาญี่ปุ่น
หน้าทีพลเมือง
ทักษะชีวิตและ
โครงงาน(PBL)

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.1
ม.2
จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ที่มีผล ร้อยละ
ที่มีผล ร้อยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ระดับ 3
ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป
46
21
45.65
27
14
51.85
32
46
20
43.48
27
5
18.52
32

ม.3
จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล ร้อยละ
ระดับ 3
ขึ้นไป
17
53.13
18
56.25

46

36

78.26

27

16

59.26

32

12

37.50

46

28

60.87

27

20

74.07

32

11

34.38

92

83

90.22

54

32

59.26

64

52

81.25

46
92
46
46

17
68
45
25

36.96
73.91
97.83
54.35

27
54
27
27

16
51
26
20

59.26
94.44
96.30
74.07

32
64
32
32

15
64
32
23

46.88
100.00
100.00
71.88

46
46

46
17

100.00
36.96

27
27

26
6

96.30
22.22

32
32

32
7

100.00
21.88

46

33

71.74

27

11

40.74

32

19

59.38

46

37

80.43

27

26

96.30

32

32

100.00

46
46

26
41

56.52
89.13

27
27

8
26

29.63
96.30

32
32

19
27

59.38
84.38

46

30

65.22

27

25

92.59

32

28

87.50
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ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จำนวน จำนวน
ผ่านการทดสอบอื่นๆ
(Common European
ระดับ
นักเรียน นักเรียนที่
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบ
Framework of Reference
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ
ตารางมาตรฐาน)
for Languages : CEFR)
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ม.1
46
45
6 14 4 3 - ม.2
27
27
4 9 3 - - ม.3
32
32
4 9 2 1 - 5.นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร
อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่า มี
ประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive)
แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำ
ให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การ
ปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
1.
2.
3.

มาตรฐานด้าน

ระดับการศึกษา

-

-

-

-

-

-
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6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อรางวัล
ประเภทรางวัล
1.ยุวชน
ประกันภัย

เพลง

คลิปสั้น

ระดับ
🔾 เขตพื้นที่/จังหวัด
√ ภาค/ประเทศ
🔾 นานาชาติ
√ เขตพื้นที่/จังหวัด

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ปี พ.ศ.....
ชื่อรางวัล
ที่ได้รับรางวัล
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน
3. โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
(มาตรฐาน สช.)
4. โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช.
ระดับกระทรวง)
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
-

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
-

7.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน
ทำ
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education

หมายเหตุ

หมายเหตุ
-

มี
√
√
√
√
√
√

ไม่มี
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ประเด็นตัวชี้วัด
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ภาษาญี่ปุ่น
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา
อื่น
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

มี
√

ไม่มี

√
√
√

8.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพผลการประเมิน
รอบการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)
ด้านที่ 1 ................
ด้านที่ 2 ................
ด้านที่ 3 ................
9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
[√] สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
🌕 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
🌕 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
🌕 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
🌕 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
🌕 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌕 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌕 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
🌕 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี

จำนวนผู้เรียน
***
ผลการ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการ ประเมิน
ผ่าน
(ร้อยละ) ทั้ง
ประเมิน คุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ที่ได้
หมด
ปฏิบัติ
กำหนด

80

97

92.38

√

100

95.24

√

100

95.24

√

94

89.52

√

94

89.52

96

91.43

85

105

105

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

จำนวนผู้เรียน
***
ผลการ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการ ประเมิน
ผ่าน
(ร้อยละ) ทั้ง
ประเมิน คุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ที่ได้
หมด
ปฏิบัติ
กำหนด

√

96

91.43

√

98

93.33

√

94

89.52

100

95.24

√

99

94.29

√

101

96.19

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการทำงานเป็นทีม
3.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
อาจเป็นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

85

105

ยอด
เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม
5.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

จำนวนผู้เรียน
***
ผลการ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการ ประเมิน
ผ่าน
(ร้อยละ) ทั้ง
ประเมิน คุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ที่ได้
หมด
ปฏิบัติ
กำหนด
80
105
102
97.14
ยอด
เยี่ยม
√

100

95.24

√

104

99.05

94

89.52

√

98

93.33

√

92

87.62

√

92

87.62

99

94.24

80

85

105

105

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
6.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้
7.1...
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์

จำนวนผู้เรียน
***
ผลการ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการ ประเมิน
ผ่าน
(ร้อยละ) ทั้ง
ประเมิน คุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ที่ได้
หมด
ปฏิบัติ
กำหนด
√
98
93.33
√

100

95.24

97

92.38

99

94.29

95

90.48

102

97.14

√

101

96.19

√

103

98.10

-

-

90

105

√

ยอด
เยี่ยม

√

90

105

ยอด
เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

จำนวนผู้เรียน
***
ผลการ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการ ประเมิน
ผ่าน
(ร้อยละ) ทั้ง
ประเมิน คุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ที่ได้
หมด
ปฏิบัติ
กำหนด

วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย
- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
√
และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
√
รักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผู้เรียน
√
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
สรุปผลการประเมิน =

90

90

105

105

104

99.05

104

99.05

104

99.05

103

98.10

105

100

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

93.87

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)

=

100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวน วิธีพัฒนา
กิจกรรมการอ่าน การสื่อสาร มีทุกกลุ่มสาระฯ ดังต่อไปนี้
1. การอ่านเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียน สื่อการเรียนต่างๆ เพื่อทำแบบฝึกหัด และ การอ่านเพื่อ
ตอบคำถาม ช่วงการเรียนออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) วิชาสังคมศึกษา, ภาษาไทย,
สุขศึกษา, ภาษาอังกฤษ
2. การอ่านข่าว อ่านบทความเพื่อคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อการวัดประเมิน ,
กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียน สื่อการเรียนต่างๆ เพื่อทำแบบฝึกหัด,
การอ่านเพื่อตอบคำถามชิงรางวัลจากบอร์ดนิทรรศการในกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันรักษ์ภาษาไทย, การ
อ่านเพื่อเข้าใจความ ตีความบทเพลง บทละครเพื่อนำสู่การแสดงอย่างสมบทบาท, การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว และท่องอาขยานบทร้อยกรองที่มีคุณค่า , การอ่านและเขียนลายสือไทย (ชิ้นงานจารึก
วัฒนธรรม 4 ภาค) วิชาภาษาไทย
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนของภาษาญี่ปุ่น จากการ์ตูน บัต รคำ และการเขียนตัวอักษร
ด้ ว ยพู ่ ก ั น การทำคลิ ป สั ้ น การร้ อ งเพลง การถามตอบ และการติ ว สอบวั ด ระดั บ ภาษาญี ่ ปุ่ น
4. การอ่านวิธีการปฏิบัติในสื่อการสอนห้องเรียนออนไลน์ Classroom โดยค้นหาคำตอบจากรูป
สังเกตสัญลักษณ์ Did you no เขียนบันทึกขั้นตอนวิธีและนำมาปฏิบัติงานตามขั้นตอน, กิจกรรมการ
อ่านของ Homeroom Test จากหนังสือ 108 ปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
5. อ่านเนื้อหาในบทเรียนรายบุคคลเรื่องละครไทย เพื่อเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนที่ไม่สนใจ
ในคาบของวิชานาฎศิลป์ และอ่านเนื้อเพลงในรูปแบบของเกมต่อเพลง
6. นักเรียนอ่านวิธีการปฏิบัติในสื่อการสอนห้องเรียนออนไลน์ Classroom โดยค้นหาคำตอบจาก
รูปสังเกตสัญลักษณ์ Did you no เขียนบันทึกขั้นตอนวิธีและนำมาปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิชาการ
งานอาชีพ
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7. Detective เป็นการอ่านคำใบ้ ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งสรุปผล, เกม Were Wolf คือการพูด
โต้ตอบเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น What are you doing? การใช้ Verb to be ในการตั้ง
คำถาม เพื่อนำหลักไวยกรณ์มาใช้ได้จริง วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเขียน มีกลุ่มสาระ ดังต่อไปนี้
1. เขียนสรุปความรู้จากการอ่านบทความและการชมวิดีทัศน์ , เขียนแสดงความรู้สึก ความคิด
ทัศนะต่อชีวิต ต่อโลกในมุมศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย วิชาสังคม ภาษาไทย
2. เขียนแสดงความรู้สึก ความคิด ทัศนะต่อชีวิต ต่อโลกในมุมมองต่างๆ จากการอ่านวรรณคดี
เรื่องสั้น บทความ วรรณกรรม นิทาน บทประพันธ์ร้อยกรอง, การเขียนบรรยายและพรรณนา ทั้ง
รูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง, การเรียนรู้ผ่านอวจนะภาษา เช่น เกมใบ้คำสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ท่าทางสื่อความหมาย วิชาภาษาไทย
3. การเขียนตัวอักษรคันจิด้วยพู่กัน, การเขียนไดอารี่ เรื่อง ถ้าพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม คุณจะ
ทำอะไร อย่างไร (หัวข้อจะเปลี่ยนรายสัปดาห์) วิชาภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมการคิดคำนวณ มีกลุ่มสาระ ดังต่อไปนี้
1. การคำนวณวัตถุดิบการปรุงอาหาร จากกิจกรรมเชฟน้อยยอดนักกวีจากบทเรียนกาพย์เห่ชม
เครื่องคาวหวาน วิชาภาษาไทย
2. การสรุปผล วิเคราะห์ เพื่อทำโจทย์ (คลิปสั้น) เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย วิชาวิทยาศาสตร์
3. การออกแบบโมเดลสร้างชิ้นงานจากหัวข้อที่กำหนด เกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่พร้อมทั้งการ
ออกแบบแนวความคิดแรงบันดาลใจ (ร้านค้าที่ตนเองสนใจ ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเกม ผับ ร้านขาย
หนังสือ ฟิตเนสฯ) วิชาศิลปะ
4. การคิดคำนวณค่าดัชนีมวลกายและการคิดคำนวณแคลอรี่ในอาหาร วิชาสุขศึกษา
กิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหา มีกลุ่มสาระ ดังต่อไปนี้
1. การแก้โจทย์ปัญหา ในหัวข้อโครงการหาฉันให้เจอ ของเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้สื่อใน
รูปแบบของบัตรคำ วิชาคณิตศาสตร์
2. ใช้แบบฝึกหัดตามแบบเรียนให้นักเรียนตอบคำถาม และ ฝึกตามกระบวนการในหนังสือ วิชา
ภาษาอังกฤษ
3. ให้นักเรียนดูวิดีโอ ฟังเพลง เขียนสรุป และ นำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการอ่านออกเสียง เพื่อ
สำรวจความถูกต้องของการออกเสียง วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหา
วิธีพัฒนา ทุกกลุ่มสาระฯ
1. การทำงานกลุ่ม และการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับ
ครู, วิเคราะห์ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างให้เกียรติเคารพผู้อื่นจากการอ่านบทความการ
อ่านวรรณคดีและการชมวิดีทัศน์ และการนำเสนองานในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมการนำเสนอพิธีศพใน
ศาสนาต่างๆ จากเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า รสวรรณคดี , วิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนของ
ตนเองและผู้อื่นอย่างให้เกียรติ , วิเคราะห์ตีความจากการถอดคำประพันธ์ร้อยกรองในบทเรียน, การ
คิดวิเคราะห์ฉันทลักษณ์กลโคลงประดิดเดกเหล้น สู่การแต่งกลโคลง บทร้อยกรองโคลงสี่ส ุภ าพ
รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเรียบเรียงแต่งเป็นบทร้อยกรองอื่นๆ เช่น กาพย์ กลอน เป็นต้น ,
วิเคราะห์ข่าวอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการเสพข้อมูลอย่างมีคุณภาพ วิชาภาษาไทย
2. มีการตอบคำถามจากการรับชมคลิปวิดีโอ เรื่องทวีปอเมริกาใต้ และตอบคำถามจากการชมบาง
ตอนของภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก โดยมีหลักคุณธรรม จริยธรรมแฝงไว้ แล้วให้
นักเรียนเขียนสรุปผลการเรียนรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม วิชาสังคม
3. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เรื่อง การออกแบบฝาท่อญี่ปุ่น , ถามตอบในชั้นเรียนเรื่องการ
เรียนตามหลักไวยากรณ์ เช่น หัวข้อชอบหรือไม่ชอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในห้อง
ภาษาญี่ปุ่น
4. การสมมติบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการเล่นกีฬา วิชาพลศึกษา
5. การสร้างสถานการณ์จำลอง การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ วิชาสุขศึกษา
6. นักเรียนศึกษาปัญหาระบบงานทะเบียนเดิมและวิเคราะห์พัฒนาระบบใหม่ ศึกษาค้นคว้าหา
แนวทางแก้ไขปัญหา นำสู่การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ทดสอบระบบ นำเสนอต่อสาธารณะชน และใช้ได้
งานจริง โดยนำเทคโนโลยี Google Site มาใช้, กิจกรรม Coding เขียนโปรแกรมตามสถานการณ์
เรื่องระบบธนาคาร โจทย์ปัญหาละคน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเล่นมีกลไกเกี่ยวกับล้อ เพลา และคาน
, กิจกรรมขนส่งสินค้าทันใจ เรื่อง คานและรอก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ให้นักเรียนเล่นเกมนักสืบ โดยนักเรียนจะต้องอ่านคำใบ้ แปลคำใบ้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อช่วยกันทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ วิชาภาษาอังกฤษ
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ตัวชี้วัดที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
วิธีพัฒนา
1. กิจกรรมการเรียนบูรณาการวิชาสังคม ภาษาและวัฒนธรรม โดยการสร้างชิ้นงาน นิทรรศการ
แผนที่ประเทศไทยขนาดย่อ การทำสื่อ PowerPoint นำเสนองาน เรื่องทวีปยุโรป แอฟริกา ออสเตรีย
และโอเชียเนีย
2. กิจกรรมเรียนออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) โดยการใช้สื่อและส่งงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เรื่องพระพุทธศาสนา, ประวัติศาสตร์ของไทย วิชาสังคมศึกษา
3. สร้างเกมโชว์เ เกี่ยวกับสุภาษิตคำพังเพย สำนวน เพื่อเสนอความรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน
น่าสนใจ, บทบาทสมมติโดยนักเรียนสวมบทบาทครูผู้สอนเพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ อิศรญาณา
ภาษิต ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ, จารึกเขียนจารึกลายสือไทย (วัฒนธรรม 4 ภาค), สื่อความรู้พิธีศพ
ในศาสนาต่างๆ จากเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า วิชาภาษาไทย
4. การทำชิ้นงาน เรื่องปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประกอบการอธิบาย
เสริมความเข้าใจ, แบบจำลองท่อลำเลียงราก ใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ , ท่อลำเลียงลำต้น ใบเลี้ยง
เดี่ยวและใบเลี้ยงคู่, อวัยวะระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบสืบพันธุ์ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
โลหิต และน้ำเหลือง ระบบสมอง และระบบขับถ่าย, การพัฒนาโปรแกรมขายหลังร้าน, กิจกรรม
คำนวณต้นทุนโดยใช้โปรแกรม Excel, วิชานวัตกรรมนักเรียนใช้ความรู้ ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์มา
ต่อยอดพัฒนาเป็นระบบซื้อขายผ่านระบบ Ecommerce กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายในการทำสร้างชิ้นงานโดยที่การออกแบบ การเรียนรู้วัสดุ (การ
นำวัสดุจากธรรมชาติ จากการสังเคราะห์มาใช้) อัตราส่วน (ของปูน ทรายและน้ำ), การแต่งหน้าแนว
Fantasy, การสร้างสรรค์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ , การออกแบบโมเดลและผลิตเป็นชิ้นงาน, การจัดทำ
เอกสารการเรียนรู้โปรแกรม Sketch up, การนำเสนอชิ้นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเดิน
แบบเสื้อผ้า การแสดงละครเรื่องบางระจัน ละครสั้นเรื่องบลูลี่เป็นเหตุสังเกตได้ , รักวุ่นๆกับวัยรุ่นบ่อ
ทรัพย์ กลุ่มสาระศิลปะ
6. คลิปวีดีโอเรื่องสุขบัญญัติ วิชาสุขศึกษา
7. คลิปสนทนาภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำตัว
8. ท่องสูตรคูณในจังหวะแรป วิชาคณิตศาสตร์
9. นักเรียน คิดเกมและกิจกรรม มาเล่นในชั้นเรียน โดยนักเรียนเป็นคนทำสื่อประเภทต่างๆ ด้วย
ตนเอง เช่น เกมผ่าน power point (เกมจับผิดภาพในหมวดภาพห้องนอน เพื่อฝึกจำคำศัพท์และ
การสังเกต), บอร์ดเกม (ยกตัวอย่างเกม Among Us) เป็นการสนทนา โต้ตอบกันในเกมส์ เป็นต้น
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ตัวชี้วัดที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีพัฒนา
1. การจัดทำสื่อ PowerPoint เพื่อนำเสนองาน
1.1 ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว วิชาสังคม
1.2 นิทานพื้นบ้าน, พิธีศพในศาสนาต่างๆจากเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า , เกมส์โชว์
เกี่ยวกับสุภาษิตคำพังเพย สำนวน, หนังสั้นเกี่ยวกับเนื้อหารสวรรณคดีและการสร้างโครงเรื่องและการ
เขียนบทละคร วิชาภาษาไทย
1.3 หมวดต่างๆในเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น หมวดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่ง ฯลฯ, สร้างคลิป
วิดีโอภาษาญี่ปุ่น คัฟเวอร์เพลงญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
1.4 การแสดงนาฎศิลป์ของกลุ่มอาเซียน วิชานาฏศิลป์
2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้แพลทฟอร์ม Google Site, EWid วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
3. แบบฝึกหัดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ กูเกิ้ล คลาสรูม ได้ วิชาการงานอาชีพ, ภาษาอังกฤษ
4. การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Sketch up วิชาศิลปะ
5. การเขียนแบบด้วยโปรแกรม GSP วิชาคณิตศาสตร์
6. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น
6.1 การตัดต่อวีดีโอเรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro
และแอพพลิเคชั่นต่างๆ วิชาสุขศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีพัฒนา
1. โรงเรียนโดยฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดค่าเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์สถานศึกษา ด้านการปฏิบัติงานของครูประจำวิชากลุ่มสาระวิชา
2. จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการ
เรียนและคุณลักษณะ และค่าเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดและที่โรงเรียนกำหนด เพื่อนำไปถือปฏิบัติ
3. ให้ครูทุกคนประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการทำพันธสัญญาให้ไว้กับผู้อำนวยการโรงเรียน
4. กำหนดให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมประกอบแผนจัดการเรียนรู้
ส่งให้วิชาการเห็นชอบ ก่อนนำไปปฏิบัตการจัดการเรียนการสอนทุกคน
5. กำหนดหัวเรื่องของกลุ่มบริหารวิชาการ ในวาระการประชุมครูและบุคลากร เพื่อแจ้งข้อมูลด้าน
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ และ
เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและกลุ่มสาระวิชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญผู้เรียน
แบบร่วมมือ
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6. กำหนดระบบรายงานผลการเรียนเพื่อให้ครูประจำวิชารายงานผลคะแนนการวัดประเมินผลให้
งานทะเบีย นวัดผลวิเคราะห์ข้อมูลรายภาค และรายปี เพื่อเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายที่ก ำหนด
7. นำผลการวิเคราะห์ค่าระดับผลสัมฤทธิ์รายงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของแต่ละเป้าหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลไปประชุมสัมมนาประจำภาคปี เพื่อกำหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกันของผู้รับผิดชอบ
ผลการพัฒนา
เกณฑ์เป้าหมายตามหลักสูตร
1.ผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ร้อยละ90
2.ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.50
3.ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 3.00
4.ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
5.ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยทดสอบขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียนไม่น้อย
กว่า 48
6.ค่าเฉลี่ยการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (N5-2) ร้อยละ 20 ของ
นักเรียนที่เข้าสอบ (นักเรียนสอบได้ 19 คนจากนักเรียนที่สมัคร
สอบจำนวน 29 คน)
7.ค่าเฉลี่ยการสอบระดับภาษาอังกฤษ(CEFR) ระดับ A2 ร้อยละ 20
ของนักเรียนที่เข้าสอบ

ผลการ
พัฒนา
93.33
3.12
3.18
3.13
42.88

ผลการ
ประเมิน
สูงกว่าเกณฑ์
ไม่ถึงเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
ไม่ถึงเกณฑ์

65.51

สูงกว่าเกณฑ์

30.48

สูงกว่าเกณฑ์

-ค่าเฉลี่ยทดสอบขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ปี 2563 = 42.88 สูงกว่าระดับชาติ (36.00)
-ค่าเฉลี่ยผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
วิธีการพัฒนา
1. การร่วมกิจกรรมโครงการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา เช่น โครงการวันสำคัญ โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน เป็นโอกาสให้ได้พบปะเข้าสังคมกับ
ผู้คนหลากกหลายอาชีพ , กิจกรรมการเรียนรู้การสร้างแผนธุรกิจ จากการสร้างร้านค้าจำลองตาม
ความสนใจ และจำลองการดำเนินธุรกิจโดยผ่านทางออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา
2. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจและนำมาเขียนบทความ, กิจกรรมชิ้นงานเขียน
ข่าวเพื่อเกิดความเข้าใจในลักษณะการทำงานและการใช้ภาษาของสื่อมวลชน วิชาภาษาไทย
3. เน้นความรู้พื้นฐาน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาญี่ปุ่น
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4. กิจกรรมการฝึกซ้อมเพิ่มพูนทักษะในการเล่นกีฬา วิชาพลศึกษา
5. โครงการคลินิกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสอนเสริมช่วยพัฒนานักเรียน
6. นักเรียนเข้าใจถึงเหตุผลในของหัวข้อต่างๆที่มอบหมายให้ทำ และเข้าใจถึงต้นตนว่าทำไมจึงต้อง
ทำกิจกรรม, นักเรียนสวมบทบาทสมมุติ เป็นครูเพื่อสอนเพื่อน เพื่อทำความเข้าใจถึงอาชี พ ครู ,
นักเรียนเล่นเกมสวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ เช่น หมอ ตำรวจ นักสืบ เป็นต้น วิชาภาษาอังกฤษ
1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (YANAGAWA MODEL)
วิธีพัฒนา
1. ทุกกลุ่มสาระฯ มีวิธีดำเนินการโดยใช้
1.1 แบบประเมินผู้เรียน YANAGAWA MODEL
1.2 กิจกรรมดำเนินการวิจัยระดับชั้นเรียน PAOR
2. การได้ใช้ทักษะภาษาอย่างเหมาะสม ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การพูดนำเสนอในวิชาอื่นๆ
การเป็นพิธีกร การแนะนำโรงเรียน วิชาภาษาไทย
3. กิจกรรมหน้าที่พลเมืองยานากาวา การบำเพ็ญประโยชน์กวาดใบไม้ยามเช้า การบริการด้าน
อาหาร การดูแลความสะอาดห้องเรียน อาคารโรงเรียนและหอพัก
4. ใช้เกมและสื่อที่นักเรียนสนใจ เพื่อดึงให้นักเรียนมีทัศนคติและเจตคติ (Attitude) ที่ดีกับ
ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น
5. โครงการ สนุกคิด กับสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในเรื่องกฎกติกาในการตัดสินการเล่นกีฬา วิชาพลศึกษา
7. การประเมิน 360 องศาในแต่ล ะด้านพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการ
งานอาชีพ
8. แบบประเมินผู้เรีย นตามโครงการ Creativity@Art2020 เพื่อประเมินการทำงานของตนเอง
ประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความพึงพอใจในผลงานของตนเอง ของกลุ่มสาระศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
วิธีพัฒนา
1. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วิสาขบูชา เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา, กิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันลอยกระทง งานาสารทเดือนสิบ , โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม วิชาสังคมศึกษา
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2. ท่องอาขยานแต่งบทร้อยกรอง, กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันรักษ์ภาษาไทย เช่น การร้องเพลง
ลูกทุ่ง เพลงภาษาถิ่น การแสดงประจำท้องถิ่น 4 ภาค และการใช้ภาษาถิ่นในการแสดงละคร, การ
เขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน, การตอบคำถามภาษาถิ่น (4 ภาค) จากนิทรรศการ, ส่งเสริม
และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การทำอาหาร
เพลงพื้นบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรมทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้นอกสถานที่, ปลูกฝังแนวคิดความ
พอดี พอเพียง พอประมาณ ผ่านบทเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
3. กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การ
ออกแบบฝาท่อระบายสไตล์ญี่ปุ่น ออกแบบมาสคอตสไตล์ญี่ปุ่นประจำเมืองนครศรีธรรมราช
4. กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศภายในโรงเรียนและท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การปฏิบัติท่ารำของเพลงไทย (เพลงรำวงมาตรฐาน), การสร้างสรรค์ละครไทย (ละครไทย
พื้นบ้านประยุกต์ เรื่องบางระจันร่วมกับตัวละครดิสนีย์ , การประยุกต์ท่ารำไทยประกอบเพลงไทย
สากล (เพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รัก), การสร้างชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำมาประดิษฐ์ผลงาน
เช่น เศษไม้เพื่อนำมาทำโคมไฟ กลุ่มสาระศิลปะ
6. การรนณรงค์การเขียนตัวเลขไทย วิชาคณิตศาสตร์
7. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน, วิธีการปรุงอาหารและวัฒนธรรมไทยผ่าน
เรื ่ อ งราวในกาพย์ เ ห่ ช มเครื ่ อ งคาวหวานผสานเทคโนโลยี Google Site ในการเพื ่ อ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะสร้างความภูมิใจ วิชาการงานอาชีพ และภาษาไทย
8. ประยุกต์ ยานากาวา โมเดลเข้าร่วมในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ โดยสอดแทรกไปใน
กิจกรรมในชั้นเรียน และ นอกชั้นเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
วิธีการพัฒนา
1. การทำงานกลุ่มโดยสมาชิกมีความแตกต่างหลากหลายความคิด ความสามารถและข้อจำกัดให้
งานสำเร็จลุล่วง, โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม เช่น นักเรียนนับถือศาสนาต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข และร่วมกิจกรรมด้วยกันได้ วิชาสังคมศึกษา
2. สร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติต่องานเขียน บทเรียน วิธีการจัดการ
เรียนรู้ของคุณครูอย่างตรงไปตรงมาและเคารพความคิดเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน วิชาภาษาไทย
3. กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อให้เกิดบรรยากาศชวนเรียนรู้และเข้าใจ
กันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน และนักเรียนด้วยกันเอง, โดยมีการใช้เกมส์ และใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยกับญี่ปุ่น, เช่น เกมส์รัก
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ไม่รัก และ บทบาทสมมุติ ของวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษและพลศึกษา
4. QUIZ ช่วยเหลือกันจากคนเก่ง ไปสู่คนกำลังจะเก่ง วิชาวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรมชุมนุมกีฬา บาสเกตบอล เปตอง ตะกร้อ
6. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เพื่อนช่วยเหลือกันในเรื่องวิชาที่เรียน วิชาคณิตศาสตร์
7. กิจกรรมไอศติมหลอด สร้างความสามัคคีของนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนด้วยโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ผสมกับวิธีการประกอบอาหารที่ถูกต้อง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กิจกรรม Shopping online โดยมีสินค้าที่หลากหลายได้มาตรฐานให้ลูกค้าสามารถซื้อผ่าน
ระบบ Ecommerce วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น วันฮาโลวีน วันปีใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง วิชาภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
วิธีการพัฒนา
1. การทำสมาธิ ด้วยรูปแบบหลากหลาย การยืน การนั่ง การเคลื่ อนไหว ก่อนและระหว่างเรียน,
การฝึกเข้าใจตนเองผ่านกิจกรรมสำรวจความคิดเพื่อให้ตามทันความคิดและอารมณ์ตนเอง, การให้
นักเรียนพัก 5 นาทีระหว่างเรียนเพื่อการผ่อนคลายและดูแลสุขภาวะทางร่างกาย วิชาสังคมและ
ภาษาไทย
2. การทำสมาธิ ด้วยรูปแบบหลากหลาย การยืน การนั่ง การเคลื่อนไหว ก่อนและระหว่างเรียน
3. กิจ กรรมละลายพฤติกรรมโดยใช้เกมส์ , ใช้ส ื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึ ง ความ
หลากหลายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น, สักงีบก็ยังดี วิชาภาษาญี่ปุ่น
4. แบบสำรวจ เรื่อง ใครเอ่ย?, อุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์
5. กิจกรรมเขียนจดหมายน้อย เรื่อง ทัศนคติที่มีต่อวิชา วิชาวิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล, กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา
7. กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมชั้นเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส เช่น การเล่นเกม
ต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียน, กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว เช่น
เกมสำรวจพื้นที่รอบโรงเรียน วิชาอังกฤษ
8.การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1.

2.

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

***
ผลสำเร็จ
(ข้อ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

√√

√√

√√
√√
√√

√√

2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

√√

2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา

√√
√√
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3.

4.

5.

2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√-

***
ผลสำเร็จ
(ข้อ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

4

ดีเลิศ

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

√√
√-

√√
√√
√√

√√
√√
√√
√√
√√

√√
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การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√√

5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
√
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
√√
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
√สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
√√
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
√√
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
√√
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
√√
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
√สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
= ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ผลสำเร็จ = จำนวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา

***
ผลสำเร็จ
(ข้อ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

4

ดีเลิศ

25

(4.16)
ดีเลิศ
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2562 ทบทวนเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทั้งโรงเรียน เพื่อยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อม
กำหนดวิธีการพัฒนาตามตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 กำหนดให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนองตอบความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการ
ศึกษาชาติ สามารถปฏิบัติได้และเป็นเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ส ร้างความเข้าใจเรื่องการนำแผนงาน
โครงการไปสู่การปฏิบัติ วางระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างเครื่องมือประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากร อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการสถานศึกษา โดยการ
ปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงชีวิตและวิถี
ชีวิตจริงครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำปฏิทินวิชาการวัดผล ประจำปีการศึกษา 256 3
และจัดประชุมครูและบุคลากรวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ปฏิทินวิชาการ กิจกรรมประจำเดือน
ภาค ปี (ฉบับCOVID-19) มีใครเป็นเจ้าของ งานโครงการที่ต้องรับผิดชอบ ภาระงานการจัดการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ของปีการศึกษา อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดำเนินการพัฒนาความ
รับผิดชอบของครู โดยการมอบหมายภาระงาน การสอนรายวิชา โดยให้ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
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หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งออกตามหลักสูตรแกนกลาง เน้นย้ำให้ครูศึกษา คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ
ให้เข้าใจลึกซึ้ง พร้อมจัดทำ แผนจัดการเรียนรู้ และปีการศึกษานี้กำหนดให้ครูทุกคน พัฒนานวัตกรรม
ประกอบแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งให้วิชาการล่วงหน้า ก่อนลงมือปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอน กำหนดแนวทางในการจัดทำข้อสอบ แบบเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างความเข้าใจและการ
นำไปใช้มากกว่าแบบความจำ โดยเน้นข้อสอบแบบอัตนัย และปรนัยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และให้
ครูส่งข้อสอบให้ฝ่ายวิชาการก่อนสอน และให้ปรับปรุงพัฒนาข้อสอบต้นฉบับที่นำส่งหากพิจารณาแล้ว
ว่ายังมีข้อบกพร่อง ออกข้อสอบ ก่อนจัดการสอบวัดผลกลางภาค และปลายภาคเรียน อีกทั้ง
กำหนดให้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2562 มาสร้างรูปแบบข้อสอบ ทดสอบเน้นนักเรียน ม.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ดำเนินการ จัดห้องเรียนไว้ในระดับชั้นเดียวกัน เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณลักษณะคนญี่ปุ่น ด้านการมีวินัย ด้านการให้เกียรติ
เคารพตนเอง และด้านความรับผิดชอบ (มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา ระบบคุณภาพยานากาวา
:YANAGAWA QUALITIES SYSTEM) จัดห้องพักครูตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพญี่ปุ่นและปรับห้องเรียน
เป็นห้องปฏิบัตการโครงงาน PBLของนักเรียนอย่างเข้นข้น และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ผู้ใช้เป็นสำคัญ
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ดำเนินการพัฒนาระบบส่งสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ การทำงานของบุคลากร การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลโลยี
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ที่เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์รองรับการเรียน การสอน การประชุมสัมมนาแบบออนไลน์
และการทำงานโดยใช้บ้านเป็นสำนักงาน ( Work form home) หรือ ทำงานได้ทุกที่ (Works on
space)
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้
2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย

จำนวนครู (คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้

17

94.44

ยอด
เยี่ยม

√
√

18

100

√
√
√
√

17

94.44

17

94.44

√
√

17

94.44

√
√

16

88.89

17

94.44

16

88.89

17

94.44

18

100

ปฏิบัติ

ไม่ เป้าหมาย
ผ่าน
(ร้
อ
ยละ)
ปฏิบัติ
บรรจุ เกณฑ์ที่
กำหนด
90

90
√
√
√
√
√
√

18

18

ยอด
เยี่ยม
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ปฏิบัติ

จำนวนครู (คน)

ไม่ เป้าหมาย
ผ่าน
(ร้
อ
ยละ)
ปฏิบัติ
บรรจุ เกณฑ์ที่
กำหนด
80
18
17

√
√

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้

94.44

ยอด
เยี่ยม

16

88.89

18

100

17

94.44

√
√

18

100

√
√

18

100

√
√

16

88.89

√
√

16

88.89

16

88.89

√
√
80

80

18

18

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

จำนวนครู (คน)

ไม่ เป้าหมาย
ผ่าน
(ร้
อ
ยละ)
ปฏิบัติ
บรรจุ เกณฑ์ที่
กำหนด
17

5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
√
แลกเปลี่ยนความรู้และ
√
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
√
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
√
เรียนรู้ของตนเอง
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

15

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้

94.44
83.33
94.64

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)

=

100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใ ช้ใน
ชีวิตประจำวัน
1.ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการสอนเนื้อหาที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มทักษะฟัง พูด
อ่าน เขียน โดยใช้กิจกรรมการนำเสนอทั้งกลุ่มและเดี่ยว เช่น การพูดนำเสนอความโดดเด่นของ
ประเทศญี่ปุ่น การร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ กับเพื่อน หรือครู
สอนภาษาญี่ปุ่น
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนในการทำงานโดยใช้การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
เช่น โครงการกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันรักษ์ภาษาไทย สร้างโอกาสให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์

ยอด
เยี่ยม
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สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกับผู้ร่วมงานที่หลากหลาย แตกต่างทั้งระดับชั้น ความคิด และ
ความสามารถ
3. ครูจัดกิจกรรมฝึกคิดลับสมองในชั้นเรียน
4. ครูจัดกิจกรรมทดลองทางวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน การเขียนเว็บไซต์
5. ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการโครงงาน PBL
6. ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการกิจกรรม STEAM
7. ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรม SCIENCE SHOW
8. ครูจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนได้สวมบทบาท จำลอง เช่น สวมบทบาทเป็นครู
นักสืบ ตำรวจ เป็นต้น
9. ครูส่งเสริมการทำงานกลุ่มจัดนิทรรศการนำเสนองานแบ่งปันความรู้สู่นักเรียนคนอื่นๆ ใน
โรงเรียน เช่น หัวข้อ ศาสนาต่างๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนข่าว เป็นต้น
10.ครูจัดกิจกรรมการคิดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย
11. ครูจัดกิจกรรมการคิดคำนวณแคลอรี่ในอาหาร
12. ครูกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านคลิปสั้น/วีดีโอ ทั้งในส่วนกิจกรรมในหลักสูตรของกลุ่ม
สาระวิชาต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการร่วมส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น คลิปสั้น
โครงการทำดีไม่ต้องเดี๋ยว โครงการยุวชนประกันภัย เป็นต้น
13. ครูกำหนดให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะพื้นฐาน ลงมือปฏิบัติงานบ้าน งานเย็บปัก รายบุคคล
งานประกอบอาหารเป็นกลุ่ม นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้และนำไปประกอบอาชีพ
เช่น การซื้อขายออนไลน์
14. ครูส่งเสริมและนำนักเรียนสร้างกิจกรรมบริการทางวิชาการ โดยจัดค่ายการเรียนรู้ทั้งออก
บริการให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาต่างๆ ที่ตอบรับและการจัดค่ายภายในโรงเรียนมัธยมยานากาวา
และประชาสัมพันธ์ให้นักภายนอกมาเข้าร่วม โดยเน้นการประยุกต์เอาเนื้อหาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ ทักษะที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียน นักเรียนยานากาวาได้มี
โอกาสคิดวางแผนกิจกรรม ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้สอน ผู้นำกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักการสร้างการ
เรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์สูงสุดพิรามิดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วิธีพัฒนา
1.ครูประจำวิชาทุกวิชาใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น เกม เพลง ยูทูป คลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายให้สามารถเรียนรู้ได้ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย
2.ครูจัดการเรียนการเรียนออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) เพื่อสร้างโอกาสให้ผ้เู รียน
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เข้าถึงการเรียนรู้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด โดยการจัดตารางเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการ
สอนและมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และพัฒ นาครูให้ส ามารถใช้โปรแกรมต่างๆ จัดทำห้องเรียน
ออนไลน์ได้ เช่น Google Classroom, Zoom, Discord
3.ครูออกแบบและคัดเลือกสื่อประเภท สื่อวิดีทัศน์ PowerPoint ข่าว หนังสือพิมพ์ เกมการเรียนรู้
เช่น เกมดาวินชี่ เกมใบ้คำ เกมไพ่ยิปซี เป็นต้น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบโรงเรียนและแหล่งภูมิ
ปัญญาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ One Day Trip โดยแยก
เป็นระดับชั้น เพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยระดับชั้น ม.1 เรียนรู้
ธรรมชาติของถ้ำที่อำเภอลานสกาและวิถีศิลปวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้ที่ตลาดหน้าวัดพระธาตุ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้การใช้ดินท้องถิ่นสร้างเครื่องปั้นดินเผาและวิถีป่าชายเลนเพื่อซึมซับความเป็น
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และปลูกฝังการอนุรักษ์ที่ชุมชน ต. ปากพูน อ.เมือง และในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ภูมิปัญญาอันล้ำค่ากับศิลปหัตถกรรมประจำเมืองนคร โดยเรียนรู้การทอผ้า
ยกเมืองนคร ที่ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ และการแกะหนังตะลุงที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง
สุชาติ อ.เมือง
4. ครูให้นักเรียนฝึกคิดกับโปรแกรม GSP
5. ครูจัดทำเทปบันทึกการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา เผยแพร่ทางช่องยูทูบของโรงเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมของโรงเรียนอีกด้วย
6. ครูกำหนดให้นักเรียน นำเสนองาน การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ/คลิปสั้นตามหน่วยการเรียนรู้
ทั ้ ง โดยครู ผ ู ้ ส อนและนั ก เรี ย น ผ่ า นโปรแกรมนำเสนอต่ า ง ทั ้ ง Power Point คลิ ป สั ้ น ฯลฯ
7. ครูออกแบบโจทย์ปัญหาให้นักเรียน สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และพูดคุย ตอบคำถาม
รวมทั้งจัดหาหนังสือที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนมาให้ผู้เรียนโดยเฉพาะตามหัวข้อที่ครูกำหนดไว้ใน
แผนการเรียนรู้
8. ครูออกแบบและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน
เพื ่ อ ตอบคำถามในชั ้ น เรี ย น การอ่ า นตอบคำถามชิ ง รางวั ล การอ่ า นจากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทาง
อินเตอร์เน็ตและคัดกรองเนื้อที่สำคัญ จำเป็น เหมาะสมแล้วนำไปใช้ประกอบการทำโครงงาน PBL
9. ครูสร้างและพัฒนาสื่อในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความ
ถนัดในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน ทั้งสื่อที่เน้นการฟัง การดู การได้ทดลอง และนำไปสู่การที่
นักเรียนสามารถเลือกสื่อการสอนมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ เช่น แผนที่ แบบจำลอง โมเดล ภาพวาด สื่อวัสดุจริง เป็นต้น
10.ครูออกแบบโจทย์ปัญหาให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่น และการเปิดโลกทัศน์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ในท้องถิ่น ทั้งในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ และการทำโครงงาน PBL
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11.ครูส่งเสริมให้นักเรียนเขียนโปรแกรมพัฒนา Google Site จัดทำระบบ Ecommerce การซื้อ
ขายออนไลน์ ซึ่งเป็นตลาดการค้าใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 และสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนเกิด
ทักษะการคิด วางแผน ดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบตลาดจำลองเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพต่อไป
ตัวชี้วัดที3่ . มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
วิธีพัฒนา
1.ครูผู้สอนใช้เกมกิจกรรมแทรกระหว่างการเรียน, เสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
เรียน และกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายเป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน
2.ครูส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงบวกในการเรียน เช่น ตั้งใจเรียนมี ส่งงานตรงเวลา มีการ
ชมเชย ให้รางวัลให้เป็นกำลังใจและให้มีการชื่นชมกันเองระหว่างนักเรียนฝึกการมองเห็นคุณค่าและ
ข้อดีของผู้อื่น
3.ครูจัดและปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ยังต้องพัฒนาโดยการเข้าช่วยเหลือรายบุคคล สอบถามข้อ
ติดขัดและให้ความดูแลจากทั้งครูและเพื่อนที่มีจิตอาสา
4. ครูส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อ จับคู่ จับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถ
มีวิธีการทำงานที่แตกต่างหลากหลายให้เปิดใจทำงานร่วมกันเพื่อเติมเต็มและช่วยเหลือพัฒนากัน และ
กัน
5. ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเบื่อหน่ายและกระตุ้นการเรียนรู้
ให้มีความสนุกสนานจูงใจให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน
6. ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเรียนนอกเวลา ทั้งการซ่อมเสริม ส่งเสริม รวมทั้งแนวทาง
การศึกษาต่อในสาขาหรื อแผนกที่นักเรียนมีความสนใจ มีความถนัด จัดห้องเรียนเพิ่มเติมสำหรับ
นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งกลุ่มขึ้นด้วยตนเองเพื่อให้ครูสาระต่างๆ จัดติวเข้มหรือแก้ไขความเข้าใจ
เนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่แม่นยำ
7. ครูร่วมกันปรึกษาหารือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน รู ปแบบของกิจกรรม ตาม
ความเหมาะสมเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องของสื่อ โดยยึ ดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่ “ผู้เรียนได้เรียนแล้วไม่ใช่ผู้สอนได้สอนแล้ว”
8. ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อลดความกดดันของนักเรียน และ
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชา โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม เรื่องต่าง ๆ พูดคุยเรื่องส่วนตัว
หรือ ให้คำแนะนำ แบบเพื่อนคุยกับเพื่อน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสาร หรือ สอดแทรก
ความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ และ หลักจริยธรรมต่าง ๆ ระหว่างการเรียนการสอน
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9. ครูจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งจัดขึ้นทั้งในวิชาแนะแนวเป็นหลัก กิจกรรมโฮมรูมโดยครู
ประจำชั้น และในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยเน้นการจัดปรับพฤติกรรม ทัศนคติที่มีต่อตนเอง
ต่อเพื่อน ต่อครู ต่อผู้อื่น ต่อสังคม รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะแฝงที่สามารถนำไปใช้ในการทำงา น
ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนเดียว กิจกรรมของระดับชั้น และกิจกรรมข้ามระดับชั้น
เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อกัน
10. ครูกิจกรรมการทำสมาธิ การเช็คอินสภาวะอารมณ์ การเล่นเกมส์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่บทเรียน เพื่อปรับอารมณ์ ความคิดและสร้างสมาธิให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึก
ทักษะทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
ตัวช้วัดที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
วิธีพัฒนา
1. ครูออกข้อสอบและดำเนินการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจ
และมองเห็นผู้เรียนในมุมวิชาการอย่างชัดเจนขึ้นและจัดการเรียนรู้ได้ถูกจุดที่ต้องพัฒนาและส่งเสริม
2. ครูประเมินพัฒนาการของผู้เรียน โดยประเมินผ่านชิ้นงาน และการนำเสนองานทั้งรายเดี่ยวและ
รายกลุ่ม โดยมีรูบลิคที่ชัดเจนซึ่งมีประเด็นการประเมินรอบด้านทั้งด้านการเรียนรู้ การทำงาน วิชาการ
และการนำเสนอ เพื่อนำผลไปพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ
3.ครูดำเนินการทดสอบปฏิบัติงานจากใบงาน กิจกรรมสอบปฏิบัติระหว่างเรียน การทำแบบฝึก
และการทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน กิจกรรม QUIZ ท้ายคาบ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซด์
แล้วนำผลจากการทดสอบย่อย การทำงาน การทดสอบกลางภาค ไปพัฒนาปรับแผนการเรียนรู้ให้
ตอบสนองผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ครูประจำวิชาเลือกกระบวนการวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน, นำ
ข้อผิดพลาดมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองของ
นักเรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลางและกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
5.ครูประจำวิชาประเมินนักเรียนโดยตัดสินนักเรียนโดยคำนึงถึงค่าพัฒนาเป็นรายบุคคล ชี้แจง
ความบกพร่อง และมีการแยกเนื้ อหาตามความสามารถของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.ครูกลุ่มสาระวิชา จัดคณะกรรมการนอกร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในการนำเสนอ
ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายให้นักเรียนได้นำเอาไปพัฒนาตนเองต่อไป
7.ครูประจำวิชาใช้ผลการทดสอบย่อย การทำงาน การทดสอบกลางภาคเพื่อพัฒนาปรับแผนการ
เรียนรู้ในครั้งถัดไปให้ตอบสนองผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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รวมทั้งมีการสรุปข้อดีข้อควรพัฒนาของการจัดการเรียนรู้รายภาคเรียนเพื่อปรับปรุงในภาคเรียนและ
ในปีการศึกษาถัดไปอีกด้วย
8. ครูประจำวิชา สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อเข้าถึงความถนัด ความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งแบบทดสอบแบบปรนัย
อัตนัย การปฏิบัติ การสัมภาษณ์เพื่อการประเมินที่แม่นยำและนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกจุดอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัดที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลั บเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
วิธีพัฒนา
1.ครูให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น ถึงแนวทางการปรับปรุงชั้นเรียน , แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมประเมินชิ้นงานและประเมินความพึง
พอใจในการเรียนการสอน
2.ครูจัดประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียน ผ่านการพูดคุย แก้ไข และให้ความรู้เสริม การประเมินด้วยแบบฟอร์ม รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ทั้งด้านดีและด้า นที ่ต้ องปรับ ปรุง โดยใช้การทดสอบ การทำชิ้นงาน การนำเสนอเป็นตัว กลาง
3. ครูจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครูกับครู จากการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง แล้วนำข้อดี ข้อควรพัฒนามาวิเคราะห์ร่วมกันและนำไปปรับใช้กับการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
4. ครูกลุ่มสาระวิชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างนักเรียนกับนักเรียน จาก
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง แล้วนำข้อดี ข้อควรพัฒนามาวิเคราะห์ร่วมกันและนำไปปรับใช้
กับการจัดการเรียนการสอนต่อไป
5. ครูและนักเรียนร่วมออกแบบนวัตกรรมโครงงาน PBL ที่เป็นจุดสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้ ลองผิดลองถูกร่วมกันและพัฒนา
กระบวนการไปสู่ความสำเร็จของโครงงานในแต่ละภาคเรียน
6. ครูจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนทดลองเป็นครูผู้สอนตามเนื้อหาสาระที่ได้มอบหมาย เพื่อ
เปิดใจเปิดมุมมองเมื่อตนเองต้องอยู่ในอีกสถานะหนึ่ง จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดปรับเข้ าหากัน
และกัน เพื่อให้เกิดประสิทธภาพในการเรียนรู้สูงสุด
7. ครูออกแบบการทดสอบทั้ง ระหว่างภาคเรียน การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคให้
สอดคล้องต่อเนื่องกันเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการทั้งจากนักเรียนและจากการพยายามพัฒนาแผนของ
ครูผู้สอน
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8. ครูจัดกิจกรรม ให้นักเรียนจับผิดการสอนของครู หากนักเรียน พบข้อบกพร่องในการสอน หรือ
จุดที่ครูสอนผิด นักเรียนจะได้รับคะแนนพิเศษทันที และมีการทำกล่องความคิดเห็นให้นักเรียน
สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ครูได้อย่างอิสระด้วยความสุภาพ โดยไม่ต้องเขียนชื่อลงในกระดาษ เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะ และ คำติ ชม จากนักเรียนมาพัฒนาตนเองและคุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 4 ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มเติมขึ้น ตามบริบทของโรงเรียนแห่งความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่นมีเป้าประสงค์สำคัญคือการนำคุณลักษณะสำคัญของคนญี่ปุ่นมาปลูกฝั่งพัฒนากิจนิสัย
นักเรียน การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของครู
มาตรฐานที่ 4.1 ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
1. การมีวินัย
1.1.ร้อยละของผู้เรียน
มีสัจจะ
1.2 ร้อยละของผู้เรียน
เคารพกฏระเบียบ
กติกา
1.3 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
1.4 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความซื่อสัตย์
2. การให้เกียรติเคารพ
ตนเองและผู้อื่น
2.1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีการแสดงความ
เคารพเป็นกิจกนิสัย

ปฏิบัติ

ไม่ เป้าหมาย
ปฏิบัติ (ร้อยละ)
85

√

จำนวนผู้เรียน/ครู
ผลการ
(คน)
ผลการ
ประเมิน
ผ่าน ประเมิน
คุณภาพที่
ทั้งหมด เกณฑ์ที่ (ร้อยละ)
ได้
กำหนด
105
57
54.29 ปานกลาง
55
52.38

√
58

55.24

58

55.24

57
77

54.24
73.33

78

74.29

√
√
85

105

√

ดี
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

2.2 ร้อยละของ
นักเรียนที่รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
2.3 ร้อยละของ
นักเรียนที่พูดจาสุภาพ
เหมาะสมกับ
กาละเทศะ
2.4 ร้อยละของ
นักเรียนแสดงออกที่
เหมาะสมกาละเทศะ
2.5 ร้อยละของ
นักเรียนที่แสดงความ
ยินดีกับความสำเร็จ
ของเพื่อนนักเรียนร่วม
ชั้นเรียนและโรงเรียน
3. ความรับผิดชอบ
3.1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่รับผิดชอบปฏิบัติตน
เรื่องการตรงต่อเวลา
3.2 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบตนเอง
รอบด้าน
3.3 ร้อยละของผู้เรียน
ที่รับผิดชอบรักษา
ความสะอาดตนเอง
ห้องเรียนและพื้นที่รับ
มอบหมาย

√

ไม่ เป้าหมาย
ปฏิบัติ (ร้อยละ)

จำนวนผู้เรียน/ครู
ผลการ
(คน)
ผลการ
ประเมิน
ผ่าน ประเมิน
คุณภาพที่
ทั้งหมด เกณฑ์ที่ (ร้อยละ)
ได้
กำหนด
75
71.43

√

76

72.38

√

77

73.33

√

79

75.24

√

82
84

78.10
80

√

83

79.05

√

81

77.14

85

105

ดี

80

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
3.4 ร้อยละของผู้เรียน
ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
การเป็นนักเรียนและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบ
3.5 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีพฤติกรรม
ช่วยเหลือแบ่งปัน
แรงงาน ความคิด
สิ่งของ ให้กับเพื่อน
และสังคมสาธารณะ

ปฏิบัติ
√

ไม่ เป้าหมาย
ปฏิบัติ (ร้อยละ)

จำนวนผู้เรียน/ครู
ผลการ
(คน)
ผลการ
ประเมิน
ผ่าน ประเมิน
คุณภาพที่
ทั้งหมด เกณฑ์ที่ (ร้อยละ)
ได้
กำหนด
82
78.10

√

สรุปผลการประเมิน =

80

76.19

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็น

พิจารณา

68.57
จำนวนประเด็นพิจารณา

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4.1
ด้านคุณลักษณะผู้เรียน
วิธีพัฒนา
โรงเรียนโดยผู้บริหารและครูร่วมกันจัดทำคู่มือระบบคุณภาพ วางแผนการนำคู่มือไปใช้ ประชุม
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ก ั บ ครู เ วรประจำวั น ครู ห อพั ก นั ก เรี ย น ครู ป ระจำวิ ช า และครู ท ี ่ ป รึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและถือปฏิบัติ การประเมินเป็นหน้าที่หลักของครูที่ปรึกษาเป็นผู้
ประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้วยแบบประเมินที่กำหนดให้เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมสรุปผลการประเมิน
นำเข้าที่ประชุมทุก 3 เดือน เพื่อสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้แท้เพื่ อนำไป
ปรับปรุงคุณภาพในรอบต่อไป
1.ด้านการมีวินัย กำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อประเมินคุณภาพผ่านพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนต่อครู ต่อเพื่อนนักเรียนและบุคคลอื่น ดังนี้
1.1) สัจจะ หรือ ความจริง,ความจริงใจ
1.2) การเคารพกฎระเบียบกติกาของโรงเรียนและสังคม
1.3) การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ดี
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1.4) ความซื่อสัตย์
ตัวชี้วัดทั้งสี่ประการคือองค์ประกอบของด้านการมีวินัยของผู้เรียน
2. ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อประเมินคุณภาพผ่าน
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนต่อครู ต่อเพื่อนนักเรียน และบุคคลอื่น ดังนี้
2.1) การแสดงความเคารพ
2.2) การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
2.3) การพูดจาสุภาพ
2.4) การแสดงออกที่เหมาะสม (กาลเทศะ)
2.5) การแสดงความยินดี
จำแนกกิจกรรมในชีวิตประจำวันในโรงเรียนและการอยู่หอพัก เพื่อเป็นแนวทางการประเมิน และ
จัดทำแบบติดตามผลและประเมินรายบุคคลและชั้นเรียน
ตัวชี้วัดทั้งห้าประการคือองค์ประกอบของด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น
3. ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อประเมินคุณภาพผ่านพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนต่อครู ต่อเพื่อนนักเรียน และบุคคลอื่น ดังนี้
3.1) การตรงต่อเวลา
3.2) การจัดระเบียบตนเอง
3.3) การรักษาความสะอาด
3.4) การรู้หน้าที่
3.5) การช่วยเหลือแบ่งปัน
จัดทำแบบติดตามผลและประเมินรายบุคคลและชั้นเรียน ตัวชี้วัดทั้งห้าประการคือองค์ประกอบ
ของความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 4.2 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
ประเด็นพิจารณา
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
1.1 มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ
(Performance)
1.2 มีการส่งเสริมความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
(Maintenace & Raport)
2. การทำงานเป็นทีม

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

***
ผลสำเร็จ
(ข้อ)
2

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้
ยอดเยี่ยม

3
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√√
√√
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√√

2.1 มีการพัฒนาทักษะผู้นำทีมให้กับครูและ
ผู้เรียน
2.2 มีการพัฒนาทักษะสมาชิกทีมให้กับครูและ
√√
ผู้เรียน
2.3 มีการพัฒนาระบบทีมทำงาน
√√
2.4 มีการพัฒนาทักษะการสร้างบรรยากาศใน
√√
การทำงาน
3. การบริหารคุณภาพ
3.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีสู่
√√
เป้าหมาย
3.2 มีการกำกับการปฏิบัติงานของครูและ
√√
บุคลากร
3.3 มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
√√
3.4 มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของครู √√
และคุณภาพผู้เรียน
3.5 มีการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพครูและ
√√
ผู้เรียนเป็นระยะ
3.6 มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
√√
ประจำปีของครูและบุคลากร
สรุปผลการประเมิน
= ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

***
ผลสำเร็จ
(ข้อ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

6

ยอดเยี่ยม

11

(3.66)
ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา
1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4.2
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
วีธีพัฒนา
โรงเรียนโดยทีมบริหารร่วมกันจัดทำคู่มือระบบคุณภาพ กำหนดระดับคุณภาพการปฏิบ ัติ
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อการปฏิบัติ จัดทำแบบติดตามประเมินผล ประชุมสร้างความเข้าใจให้หัวหน้าฝ่าย
งาน ดำเนินการตามแผน ประเมินที่กำหนดให้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมสรุปผลการประเมิน นำเข้าที่
ประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนเพื่อสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้แท้เพื่อนำไป
ปรับปรุงคุณภาพในรอบต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Performance) โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ดังนี้
1) การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
2) การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ
3) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
4) การจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน
5) การประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ตัว ชี้ว ัดย่อยทั้งห้าประการ คือองค์ประกอบของการมีภ าวะผู้นำของผู้บริห ารในระบบคุ ณ ภาพ
ยานากาวา (ญี่ปุ่น)
ตัวชี้วัดที่ 2.การส่งเสริมความสามัคคี (Maintenance) โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ดังนี้
1) การเป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
2) การควบคุมอารมณ์ การพูดจาสุภาพ หลีกเลี่ยงการโต้ตอบแบบก้าวร้าว
3) การสร้างความสัมพันธ์และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
4) การชื่นชมยกย่องผู้อื่น
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสี่ประการ คือองค์ประกอบของการส่งเสริมความสามัคคีของผู้บริหารในระบบคุณภาพ
ยานากาวา (ญี่ปุ่น)
ตัวชี้วัดที่ 3 การทำงานเป็นทีม
1) การพัฒนาทักษะผู้นำทีม กำหนดตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและติดตามประเมินผล
พฤติกรรม ดังนี้
- มีการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
- มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน
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- มีการสร้างแรงจูงใจสมาชิกในทีม
- มีการจัดโครงสร้างทีมงาน
- มีการแนะนำและให้คำปรึกษา
- มีการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
2) การพัฒนาทักษะสมาชิกทีม กำหนดตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลพฤติกรรม ดังนี้
- การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
- การเคารพกฏกติกาของทีม
- การให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่
- การไว้วางใจสมาชิกทีมงาน
- การรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ
- การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม
3) การพัฒนาทักษะระบบการทำงาน กำหนดตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลพฤติกรรม ดังนี้
- การรู้เป้าหมายและปัญหาของงาน
- การรวบรวมและวิเคาระห์ข้อมูล
- การวางแผนการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานตามแผน
- การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) การพัฒนาทักษะบรรยากาศในการทำงาน กำหนดตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผลพฤติกรรม ดังนี้
- การให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
- การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
- การให้ความจริงใจต่อกัน
- ส่งเสริมการทำงานของคนอื่น
- การใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์
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ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารคุณภาพ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและติดตามประเมินผล
พฤติกรรม ดังนี้
1) การวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีสู่เป้าหมาย โดยการจัดทำสรุปงานประจำภาค/ปี จัด
สัมมนาวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อยและกำหนดแนวทางพัฒนาก่อนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำสู่
การปฏิบัติการ
2) กำกับ การปฏิบ ัติงานของครู และบุ คลากร โดยจัดวางตัว บุคคลและมอบหมายหน้ า ที่
รับผิดชอบและเป้าหมายของหน้าที่ จัดทำพันธสัญญาประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและกำหนดให้
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามพันธสัญญา
3)คุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนต้องประกั นผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนรายบุคคลและรายวิชา
ที่สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ประกันผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และประกันคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคน
4) การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โดยจัดทำปฏิทินวิชาการวัดผลเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
5) ครูทุกคนต้องมีผลงานจากการส่งเสริมความสามารถพิเศษและแก้ไขปัญหานักเรียนและจัด
นิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบและการแก้ไขปัญหานักเรียนแบบร่วมมือ โดยการประชุม
ประจำเดือนหรือเฉพาะกิจ
6) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ
คุณภาพญี่ปุ่น ดังนี้
- ประเมินโดยนักเรียน
- ประเมินโดยผู้บริหาร
- ประเมินโดยกรรมการ
7) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
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1.

2
3

4.

มาตรฐานที่ 4.3 ด้านการปฏิบัติงานของครู ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
การปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เรียน/ครู ผลการประเมิน(ร้อย
เป้าหมาย
(คน)
ละ)
ประเด็นพิจารณา
(ร้อยละ)
ผลการประเมิน
ปฏิบัติ
ไม่
ผ่าน
คุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ
ทั้งหมด เกณฑ์ที่
กำหนด
การทดสอบย่อย
85
18
15
83.33
ดีเลิศ
(Home Room Tests:HRT)
1.1 การปฏิบัติงานจริงจังของผู้
√
16
88.88
มีส่วนร่วม
1.2 ครูกลุ่มสาระทำข้อสอบ
√
15
83.33
ล่วงหน้า
1.3 ครูที่ปรึกษากำกับเวลา 15
√
14
77.78
นาที
1.4 ครูทุกคนร่วมปฏิบัติการ
√15
83.33
(ไม่นั่งโต๊ะทำงาน)
การรับผิดชอบคาบสอน
80
18
17
94.44 ยอดเยี่ยม
2.1 การเตรียมการสอน
√
17
94.44
2.2 การเข้า-ออกตรงตามเวลา
√17
94.44
การพักระหว่าคาบ 5 นาที
85
18
18
100 ยอดเยี่ยม
3.1 การกำกับนักเรียนเข้า-ออก
√
18
100
ตามเวลา
3.2 ครูประจำวิชาเน้นย้ำ
√
18
100
ตักเตือนที่เข้าสอน
3.3 ครูที่ปรึกษาย้ำเตือนผู้เรียน
√
18
100
ปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัย
3.4 ผู้บริหารกำกับติดตาม
√
18
100
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและผู้เกี่ยวข้องผ่าน
พฤติกรรมผู้เรียน
คุณภาพการสอนของครู
85
18
15
83.33
ดีเลิศ
ประจำวิชา (ไม่มีผู้เรียนหลับ
หรือเล่นในคาบเรียน)
4.1 ครูมีแผนกิจกรรมจัดการ
√
18
100
เรียนรู้
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จำนวนผู้เรียน/ครู ผลการประเมิน(ร้อย
(คน)
ละ)
ผลการประเมิน
ผ่าน
คุณภาพที่ได้
ทั้งหมด เกณฑ์ที่
กำหนด
14
77.78

4.2 ครูมีนวัตกรรมจัดการ
√เรียนรู้
4.3 ครูมีเทคนิคในการจัดการ
√13
เรียนรู้
5. การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
75
18
11
ตนเองของผู้เรียน
5.1 การใช้Application
√9
SugoiNihongo มาใช้อย่าง
จริงจัง
5.2 ครูที่ปรึกษาและครู
√12
รับผิดชอบการสอนภาษาญี่ปุ่น
ต้องหาแนวทางและเวลา
ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ
5.3 ครูภาษาญี่ปุ่นดำเนินการ
√12
ประเมินผลและรายงาน
6 การแต่งกายของครู
90
18
16
6.1 เป็นแบบอย่างที่ดีของ
√17
นักเรียนและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ
6.2 บุคลิกภาพเหมาะสมกับ
√
16
ความเป็นครู
6.3 มีการบูรณาการ ไทย-ญี่ปุ่น
√
15
และสากลนิยม
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว

72.22
61.11

ดี

50.00
66.66

66.66
88.88
94.44

ดีเลิศ

88.88
83.33
85.18

ดีเลิศ
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วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)

=

100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4.3
ด้านการปฏิบัตงานของครู
วิธีพัฒนา
โรงเรียนโดยทีมบริหารร่วมกันจัดทำคู่มือระบบคุณภาพ กำหนดตัวชี้วัดและระดับคุณภาพเพื่อ
การปฏิบัติของครู จัดทำแบบติดตามประเมินผล ประชุมสร้างความเข้าใจให้ครู หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ดำเนินการตามแผน และหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา/ผู้บริหารและนักเรียนตัวแทน ดำเนินการประเมินภาค
เรียนละ 1 ครั้ง พร้อมสรุปผลการประเมิน นำเข้าที่ประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนเพื่อสะท้อนผล
และแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ สกั ด องค์ ค วามรู ้ แ ท้ เ พื ่ อ นำไปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
ตัวชี้วัดที่ 1 การทดสอบย่อย (Home Room Test) โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) การปฏิบัติงานจริงจังของผู้มีส่วนร่วม
2) กลุ่มสาระวิชาทำข้อสอบล่วงหน้า 1สัปดาห์
3) ครูที่ปรึกษากำกับการปฏิบัติตามกำหนด 15 นาที
4) ครูทุกคนร่วมปฏิบัติการ (ไม่นั่งที่โต๊ะทำงาน)
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสี่ประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่อง การทดสอบย่อย (Home
Room Test)
ตัวชี้วัดที่ 2 การรับผิดชอบคาบสอน โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) การเตรียมการสอน
2) การเข้า-ออกตรงตามเวลา
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสองประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่องความรับผิดชอบคาบสอนของ
ครู
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ตัวชี้วัดที่ 3 การพักระหว่างคาบ 5 นาที (5Minute for period) โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) นักเรียนเข้า-ออกตรงตามเวลา
2) ครูประจำวิชาเน้นย้ำตักเตือนทุกครั้งที่เข้าสอน
3) ครูที่ปรึกษาย้ำเตือนนักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย
4) ผู้บริหารกำกับติตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผู้เกี่ยวข้องผ่าพฤติกรรม
นักเรียน
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสี่ประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่อง การพักระหว่างคาบ 5 นาที
(5Minute for period)
ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา (ไม่มีนักเรียนหลับหรือเล่นในคาบเรียน) โรงเรียน
กำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) ครูมีแผนกิจกรรมการเรียนรู้
2) ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
3) ครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสามประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่องคุณภาพการสอนของครู
ประจำวิชา (ไม่มีนักเรียนหลับหรือเล่นในคาบเรียน)

ตัวชี้วัดที่ 5 การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อย
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) การใช้ Application “ SugoiNihongo” มาใช้อย่างจริงจัง
2) ครูที่ปรึกษาและครูรับผิดชอบคาบสอนภาษาญี่ปุ่นต้องหาแนวทางและเวลา
ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ
3) ดำเนินการประเมินผลและรายงานผลงานอย่างมีรูปแบบ
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสามประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่องการส่งเสริมเรียนภาษาญี่ปุ่น
ด้วยตนเองของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 การแต่งกายของครู โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดย่อย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ตามระบบคุณภาพที่กำหนด ดังนี้
1) เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและภาพลักษณ์ของโรงเรียนนอกเหนือจากด้านวิชาการ
2) บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
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3) มีการบูรณาการไทย-ญี่ปุ่น และสากล
ตัวชี้วัดย่อยทั้งสามประการ คือองค์ประกอบการปฏิบัติงานของครู เรื่อง การแต่งกายของครู
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ยอดเยียม
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
ยอดเยี่ยม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ยอดเยี่ยม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ยอดเยี่ยม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ยอดเยี่ยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ยอดเยี่ยม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยี่ยม
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยี่ยม
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
ที่ 2
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ดีเลิศ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ดีเลิศ
คุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ดีเลิศ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
ที่ 3
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ยอดเยี่ยม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยี่ยม
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มเติมภายใต้บริบท
ของโรงเรียนแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
ที่ 4
4.1 คุณลักษณะผู้เรียนในระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น)
1.การมีวินัย
2.การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น
3.ความรับผิดชอบ
4.2 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารในระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น)
1.ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
2.การทำงานเป็นทีม
3.การบริหารคุณภาพ
4.3 ด้านการปฏิบัติงานของครู ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)
1.การทดสอบย่อย (Home Room Test:HRT)
2.การรับผิดชอบคาบสอน
3.การพักระหว่างคาบ 5 นาที (5Minute for period)
4.คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา (ไม่มีผู้เรียนหลับหรือเล่นในคาบสอน)
5.การส่งเสริมเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน
6.การแต่งกายของครู
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จุดเด่น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร
2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ปัญหา
3.มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงงานที่สนใจ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง
2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ปานกลาง
ดี
ดี
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1.ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.ความมีวินัย
3.ความรับผิดชอบ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2.คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา (ไม่มีผู้เรียนหลับหรือเล่นในคาบสอน)
3.การส่งเสริมเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน
4.การทดสอบย่อย (Home Room Test:HRT)
5.การแต่งกายของครู
5. แนวทางการพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) จัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู่เป้าหมายเทียบเคียงนักเรียน
นานาชาติในระดับเดียวกัน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยวิธีการ Active Learning
ให้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอื่น
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน
(Coding )
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด การคิดสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยใช้แนวทาง STEM Education
- จัดกิจการเรียนแบบโครงงาน และการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project Based Learning
:PBL) รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา
- จัดการเรียนการสอนและกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนการผลิต VDO Clip เผยแพร่
ผลงานในโซเชียล โดย 8 กลุ่มสาระวิชา
-จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศิลปะในรูปแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
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กิจกรรม Creativity @ Art
- จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
- จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อย่างเข้มข้นเพื่อการศึกษาต่อ
ในประเทศญี่ปุ่น
- จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานนักเรียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
2.) จัดทำแผนพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้านการมีวินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น
และด้านความรัผิดชอบ ตามตัวชี้วัดในระบบคุณภาพยานากาวา (Yanagawa Quality System)
- จัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น และ
ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- ประเมินผลการปฏิบัติตนของนักเรียนตามตัวชี้วัดในระบบคุณภาพยานากาวา
(Yanagawa Quality System)
- ประเมินผลการทำงานเป็นทีมของนักเรียนในการทำกิจกรรม One day trip และ
Field trip
ด้านบริหารและการจัดการ
1) จัดทำแผนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
- จัดทำโครงการกำหนดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการบริการสังคม ของโรงเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียน
ทำงานร่วมกัน
- แต่งตั้งมอบหมายความรับผิดชอบร่วมกัน ในรูปแบบคณะกรรมการ และทีม
ทำงาน
- จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
ส่งเสริมการทำงานตามตัวชี้วัดในระบบคุณภาพยานากาวา (Yanagawa Quality
System)
- กิจกรรมทดสอบย่อย (Home Room Test:HRT)
- การพักระหว่างคาบ 5 นาที ( 5 Minute for period)
- การรับผิดชอบคาบสอน
- คุณภาพการสอน (นักเรียนไม่หลับและเล่นในคาบเรียน)
- การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองโดยใช้ Aplication “SugoiNihongo”
- การแต่งกายของครู
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ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- Active Learning ,Coding, STEM Education และ PBL
- จัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพเพิ่มเติม
- จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้มข้น
- การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการช่วยเหลือ
1) การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆและทันสมัย
2) เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน : สช)
7.ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี)
ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็น
ต้ น แบบในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาด้า นต่ า งๆเร่ ง รั ด คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น
สถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต
การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมด
ของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
(ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้ องการ
ของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี
ย้อนหลัง)
ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
ความโดดเด่นของสถานศึกษา

นานาชาติ
(C 3)

ชาติ
(C 2)

1.การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติจริง
แบบActive Teaching & Learning ในรายวิชา
ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา
2.การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C 1)

√
√
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา (Life Skills
Students &Yanagawa project)
เป็นรายวิชาที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียน กิจกรรมการเรียน
เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) และการส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้กระบวนการโค้ช(Coaching)
เพื่อกระตุ้นศักยภาพของนักเรียนรอบด้าน โดยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้
- การสัมมนานักเรียนเพื่อแสวงหาปัญหาในการจัดทำโครงงานของนักเรียนโยครูที่ปรึกษา
- นักเรียนสืบค้นข้มูล จัดทำรายละเอียดเพื่อนำเนอต่อครูที่ปรึกษาเห็นชอบ
- นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติการจัดทำโครงงาน ร่วมกับครูที่ปรึกษา
- นักเรียนลงมือปฏิบัติทดลอง และบันทึกข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่าสามครั้ง
- นักเรียนสรุปผลการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลอง
- นักเรียนจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอรายงาน
- นักเรียนนำเสนอโครงงานด้วยวาจา และตอบการซักถามของคณะกรรมการ
**กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นได้ ร ั บ ความสนใจจาก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช นำนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มาเรียนรู้และฝึกระบวนการจัดการเรียนรู้
และนำเสนอตามสภาพจริง ด้วย
** กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ของโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
รงเรี ย นสร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู ้ (Constructionism) ของวิ ท ยาลั ย ในวั ง กลุ ่ ม โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2) การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนาบุคลากร
ไทย –ญี่ปุ่น กับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น จึงกำหนดการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เข้มข้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น
- บรรจุภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรจำนวน 9 หน่วยกิต
- จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา จะนวน 3 คน และครูไทยที่มีระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 2 จำนวน 1 คน และระดับ N 3 จำนวน 1 คน
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นฐาน
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มก้าวหน้า
- กำหนดให้นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ(N5,N4,N3,N2,N1)
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
- การเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้ว ยตนเองของนักเรียน ผ่าน Aplication “SugoiNihongo”**
** สำนักคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน ลงนาม MOU ขอให้โ รงเรียนมัธ ยมยานากาวา
อนุญาตให้ใช้ Aplication “SugoiNihongo” ให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ
On Demand ในช่ ว งสสถานการ COVID-19 ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 (ตั ้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคมกันยายน)และตลอดปีการศึกษา 2564
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ภาคผนวก
ก
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR )
ข
4.หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ
5.แผนผังอาคารสถานที่
6.โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
7.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และ เวลาเรียน โรงเรียนมัธยมยานากา
ปีการศึกษา 2563
7.1 จำนวนหน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของกลุ่มสาระ
การเรียนต่างๆ
7.2 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพ
การจัดการคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา และการผลักดันการปฏิบัติงานของครูเพื่อก้าวสู่สากล
(YANAGAWA GO TO THE WORLD) โดยการนำระบบคุณภาพญี่ปุ่นมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูและ
คุณภาพของผู้บริหารโดยเพิ่มเป็นมาตรฐานเพิ่มเติม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ นอกจากนั้นแล้วในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้กำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา ระยะสี่ปี (25612564) ทุกฝ่ายจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือ การประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ค่าเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
รายละเอียดการประกันคุณภาพที่โรงเรียนกำหนด ปีการศึกษา 2563-2565
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของนักเรียนทุก
คนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100
1.2 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5 ร้อยละ 20 (เฉพาะนักเรียนที่
สมัครสอบ)

1.3 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับ A 2 ร้อยละ 20 (เฉพาะนักเรียนที่
สมัครสอบ)

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคล ไม่ตำ่ กว่า 2
1.5 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.50
1.6 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET 4 รายวิชา ของ นักเรียน ม.3 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ ที่ 48.00 (เมื่อค่าเฉลี่ยระดับชาติที่ 36.30 และระดับโรงเรียนที่
43.81)
1.8 นักเรียนทุกคนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ทำโครงงาน PBL
อย่างน้อย 1 โครงงาน
1.9 นักเรียนมีทักษะชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ ร้อยละ 80

ผลการปฏิบัติงานของครู
สอดคล้อง
ไม่
สอดคล้อง

2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
2.1 ทบทวนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
ทุกปี
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 100
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน ร้อยละ 100
2.4 จัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
สืบเสาะองค์ความรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ร้อยละ 100
2.5 จัดระบบบริหารคุณภาพทีท่ ุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 95
3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ (Active
Teaching
and Learning ) ร้อยละ 80
3.2 จำนวนรายวิชาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากร/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ร้อยละ
80
3.3 จำนวนกลุ่มสาระทีส่ ่งเสริมนักเรียนทำโครงงาน PBL ร้อยละ 100
3.4 จัดประชุมครูแลกเปลีย่ นเรียนรู้โดยใช้กระบวนการPLC เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาผูเ้ รียน ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา

1.2 เกณฑ์คุณภาพการประกันคุณภาพตัวชี้วัดรายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐาน
1.คุณภาพ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด
1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และการแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

80%
80%

85%

80%

ยอด
เยี่ยม

กิจกรรม/
โครงการ

หลักฐานเชิง
ประจักษ์

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพ
1.2.คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
(YANAGAWA MODEL)
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

2.
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

กิจกรรม/
โครงการ

หลักฐานเชิง
ประจักษ์

กิจกรรม/
โครงการ

หลักฐานเชิง
ประจักษ์

80%

80%

85%
90%
90%

90%
90%

90%

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ
90%
90%

90%

90%

ยอด
เยี่ยม

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

90%

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

90%

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

3.
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ น
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

ยอด
เยี่ยม

กิจกรรม/
โครงการ

หลักฐานเชิง
ประจักษ์

ยอด
เยี่ยม
90%

กิจกรรม/
โครงการ

หลักฐานเชิง
ประจักษ์

90%

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

90%

90%

80%

80%

80%

1.3 มาตรฐานเพิ่มเติม ระบบคุณภาพยานากาวา (Yanangawa Quality System)
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ด้านการมีวินัย
1)การมีสัจจะ
2)การเคารพกฎระเบียบ กติกา
3)การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
4)ความซื่อสัตย์
1.2 ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและ
ผู้อื่น
1)การแสดงความเคารพ
2)การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3)การพูดจาสุภาพ
4)การแสดงออกที่เหมาะสม(กาลเทศะ)
5)การแสดงความยินดี
1.3 ด้านความรับผิดชอบ
1)การตรงต่อเวลา
2)การจัดระเบียบตนเอง
3)การรักษาความสะอาด
4)การรู้หน้าที่
5)การช่วยเหลือแบ่งปัน
2.คุณภาพการบริหาร 2.1 ภาวะผู้นำ
จัดการ
1)การบริหารเป้าหมายความสำเร็จ
2)การส่งเสริมความสามัคคี
2.2 การทำงานเป็นทีม
1)การพัฒนาทักษะผู้นำทีม
2)การพัฒนาทักษะสมาชิกทีม
3)การพัฒนาระบบการทำงาน
4)การพัฒนาทักษะบรรยากาศในการ
ทำงาน
2.3 การบริหารคุณภาพ
1)การวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีสู่
เป้าหมาย
2)การกำกับการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

90%
90%
90%

มาตรฐาน

3.การปฏิบัติงานของ
ครู

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

3)คุณภาพผู้เรียน
4)การกำกับติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของครูและคุณภาพผู้เรียน
5)การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
6)การจัดทำรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
3.1 การสอบย่อย (Home Room Test)

ยอดเยี่ยม

90%
90%
90%
90%
85%

1)การปฏิบัติงานจริงจังของผู้มสี ว่ นร่วม
2)กลุ่มสาระจัดทำข้อสอบล่วงหน้า 1
สัปดาห์
3)ครูที่ปรึกษากำกับนักเรียนปฏิบัติตาม
กำหนดเวลา 15 นาที
4)ครูทุกคนร่วมปฏิบัติการ (ไม่มใี ครนั่งที่
โต๊ะทำงาน)
3.2 การรับผิดชอบคาบสอน
1)การเตรียมการสอน
2)การเข้า - ออกตรงตามเวลา
3.3 การพักระหว่างคาบ 5 นาที
(5minute for period)
1)นักเรียนเข้า - ออกตรงตามเวลา
2)ครูประจำวิชาเน้นย้ำตักเตือนทุกครั้งที่
เข้าสอน
3)ครูที่ปรึกษาย้ำเตือนนักเรียนปฏิบัติ
เป็นกิจนิสัย
4)ผู้บริหารกำกับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและผูเ้ กี่ยวข้องผ่าน
พฤติกรรมนักเรียน
3.4 คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา
(ไม่มีนกั เรียนหลับและเล่นในชั้นเรียน)
1)ครูมีแผนกิจกรรมจัดการเรียนรู้
2)ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
3)ครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการ
สอน
3.5 การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ด้วยตนเองของนักเรียน
1)การใช้App SugoiNihongo มาใช้เรียน
อย่างจริงจัง

ดีเลิศ

85%
80%
85%
80%
90%
90%
90%

85%
85%
85%
85%
85%

85%
85%
85%
85%
75%
75%

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัด

กำลัง
พัฒนา

2)ครูที่ปรึกษาและครูรับผิดชอบการสอน
ภาษาญี่ปุ่นต้องหาแนวทางและเวลา
ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ
3)ดำเนินการประเมินผลและรายงาน
ผลงานอย่างมีรูปแบบ

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

75%

75%

3.6 การแต่งการของครู

90%

1)เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนอกเหนือจาก
ความสามารถทางวิชาการ
2)บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
3)มีการบูรณาการไทย -ญี่ปุ่นและสากล
นิยม

90%

90%
90%

ขอให้ครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมานากาวาทุกคนศึกษา ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายวัสยั
ทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพมาตรฐานฐานชาติ และมาตรฐานเพิม่ เติม ระบบคุณภาพ
ยานากาวา หรือระบบคุณภาพญีป่ นุ่ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (P D C A & R) ผ่านการปฏิบตั ิ งานจัดการเรียน
การสอน งานหน้าที่เพิ่มเติม งานโครงการ และกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบูรณาการสังคม
และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลเมื่อสิ้นปีการศึกษานี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นายณรงค์ สุทธิภักดี )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

บันทึกความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------โรงเรียนมัธยมยานากาวา จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยกำหนด
ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาฯ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนได้วางระบบและมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติของคณะครูและบุคลากรทุกคน เป็นการปฏิบัติงานเชิงประกันคุณภาพ ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ด้วยความตระหนัก พยายาม
และมุ่งมั่น ตามบริบทของโรงเรียน ดังปรากฏตามรายงานฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินตนเองก็ยังพบว่า มีจุดที่จะต้องปรับปรุงพัฒ นาอีกหลาย
ประเด็น ขอให้พยายามต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ในความเสียสละอย่างเต็ม
ความสามารถ ที่จะให้ผลการปฏิบัติงานก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น

.......................................................................
(ดร.เชาว์ เต็มรักษ์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา

คำสั่งโรงเรียนมัธยมยานากาวา
ที่ 11/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมยานากาวา ดำเนินการการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดคุณภาพรายมาตรฐาน ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และโรงเรียนยังกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมด้านระบบ
คุณภาพญี่ปุ่น (ระบบคุณภาพยานากาวา) พร้อมจัดวางระบบงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
ปกติของคณะครูและบุคลากรทุกคน เป็นการปฏิบัติงานเชิงประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่าง
มุ่งมั่น
อนึ่ง เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้ผลงานเชิงประจักษ์ว่ า
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละด้านที่กำหนดค่าน้ำหนักไว้ตามแผนการประกันคุณภาพหรือไม่ และมี
ร่องรอยหลักฐานยืนยันผลการดำเนินงาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคลเป็น คณะกรรมการประเมินและ
จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ วางแผนการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด กำหนดวิธีการ เครื่องมือ และ
บุคคล รับผิดชอบ ดำเนินการประเมินและเขียนรายงานให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ
ประเมินความถูกต้องของรูปเล่มก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคล
ประกอบด้วย
1) นายณรงค์
สุทธิภักดี
ประธานกรรมการ
2) นายสมทรง
ฝั่งชลจิตร
รองประธานกรรมการ
3) Mr. Kenta
Amano
กรรมการ
4) นายเมธาสิทธิ์
การัยภูมิ
กรรมการ
5) นางสาววนิดา
สายทองอินทร์
กรรมการ
6) นางสาวสุนิษา
ยอดเทา
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสาวณัฐปัณฑ์
ยะโส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการประเมินผลรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน มีหน้าที่นำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามแบบ QA1, QA2, และ QA3 มาสรุปประมวลผลแล้วเขียนรายงานตามแบบ QA4
และ QA5 บุคคลจำแนกตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพ ดังนี้
2.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน บุคคลประกอบด้วย
1) นางสาวสุนิษา
ยอดเทา
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ
กรรมการ

3) นางสาววิชิดา
ยอดมณีย์
กรรมการ
4) นายสรพิชิต
ลี้วรกุล
กรรมการ
5) นายกฤษฎา
อัศดรกาญจน์
กรรมการ
6) นายสุชาติ
นิลสลับ
กรรมการ
7) นายอนันธสิทธิ์
เยาวนารถ
กรรมการ
8) นางสาวสวนีย์
วนาลีสิน
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวณัฐปัณฑ์
ยะโส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ บุคคลประกอบด้วย
1) นายสมทรง
ฝั่งชลจิตร
ประธานกรรมการ
2) Mr.Kenta
Amano
กรรมการ
3) นายเมธาสิทธิ์
การัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
4) นางสาวศิรกานต์
ภารา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5) นางบุญจิรา
พงศ์สวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.3 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บุคคลประกอบด้วย
1) นางสาววนิดา
สายทองอินทร์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพัชรินทร์
แซ่พั่ง
กรรมการ
3) นางสาวชิดชนก
แซ่เลียว
กรรมการ
4) นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
5) นายสิปปนนท์
จันทรโชตะ
กรรมการ
6) Mr. Jamie Leigh Carroll
กรรมการ
7) Miss Hazuki
Iida
กรรมการ
8) นางสาววริษา
แหละยุหีม
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวศรีวิไล
เพชรแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการสังเคราะห์การประเมินและจัดทำรูปเล่มรายงาน มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเพิ่มเติมที่โรงเรียนกำหนด (ระบบคุณภาพยานากาวา) สรุปสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเขียนรายงานตามแบบ QA5 ลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตาม
รูปแบบเล่มรายงานที่ต้นสังกัดกำหนด พร้อมจัดทำรายละเอียดรู ปเล่มรายงาน SAR นำส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน บุคคลประกอบด้วย
1) นายสมทรง
ฝั่งชลจิตร
ประธานกรรมการ
2) นายเมธาสิทธิ์
การัยภูมิ
กรรมการ
3) นางสาวนิดา
สายทองอินทร์
กรรมการ
4) นางสาวสวนีย์
วนาลีสิน
กรรมการ
5) นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ
กรรมการ
6) นางสาวสุนิษา
ยอดเทา
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสาวณัฐปัณฑ์
ยะโส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพรายตัวชี้วัด
โดยใช้เครื่องมือที่กำหนดให้ ทั้งนี้อาจสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตา มความ
ต้องการจำเป็น แล้วบันทึกรายงาน ผลการเป็นรายมาตรฐานที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่
ฝ่ายอำนวยการกำหนดให้ ด้วยการทำงานเชิงระบบ ด้วยความรับผิดชอบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เพื่อสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

……………..………………………………………………
(นายณรงค์ สุทธิภักดี )
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ลำดับที่
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมยานากาวา
2
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
4
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5
ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าปีการศึกษา 2561-63
6
โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนยานากาวา
7
ผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์โรงเรียน
** รายการที่ 2 - 6 เผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์

วันที่เผยแพร่
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64
31 พ.ค.64

แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วย
หมวด อาคารเรียน/ที่พัก หมวด สานักงาน/ห้องประชุม
หมวดสาธารณูปโภค/สิ่งอานวยความสะดวก
1. อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง
8. สานักงานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 1 หลัง
2. บ้านพักผู้รับใบอนุญาต 1 หลัง
9. สถานีวิทยุออนไลน์ 1 หลัง
3. เรือนพักรับรอง 1 หลัง
10. ห้องประชุมเล็ก 1 หลัง
4. บ้านพักรับรอง 1 หลัง
11. เรือนรับประทานอาหาร 1 หลัง
5. บ้านพักรับรอง 1 หลัง
12. เรือนรับประทานอาหาร 1 หลัง
6. แคปซูลที่พัก 1 หลัง
13. สนามฐานกิจกรรม 1 สนาม
7. บ้านพักคนงาน 1 หลัง
14. โรงผลิตน้า 1 หลัง

15. ห้องสุขา 67 ห้อง

แผนผังโครงสร้างบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1
วิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 1
- เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพิ่มเติม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
- ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ญี่ปุ่น)
รวม

รายวิชาพื้นฐาน
9.0
9.0
9.0
12.0
6.0
6.0
6.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 1
กลุม่ 2
6
6
6
3*
3.0 **
-

9.0
66.0

6
9
36
ไม่น้อยกว่า 105

* รายวิชาหน้าที่พลเมืองของ คสช. (จัดบูรณาการกิจกรรมและนอกตาราง)
** รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา ลงทะเบียนภาคเรียนละ 0.5 หน่วยกิต

3.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.1
ม.2
ม.3
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 2

ภาษาไทย
- รายวิชาพื้นฐาน
1.5
คณิตศาสตร์
- รายวิชาพื้นฐาน
1.5
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
: คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1.0
วิทยาศาสตร์
- รายวิชาพื้นฐาน
1.5
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
1.0
: เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1.0
สังคมศึกษา
- รายวิชาพื้นฐาน
: สังคมศึกษา พุทธศาสนา
1.5
: ประวัติศาสตร์
- รายวิชาเพิ่มเติม
0.5
: หน้าที่พลเมือง คสช.*
0.5
เพิ่มเติม 1
: ทักษะชีวิตและโครงงานฯ **
0.5
เพิ่มเติม 2
สุขศึกษาและพลศึกษา
- รายวิชาพื้นฐาน
: สุขศึกษา+พลศึกษา
0.5+0.5
ศิลปะ
- รายวิชาพื้นฐาน
: ทัศนศิลป์+ดนตรีนาฏศิลป์ 0.5+0.5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- รายวิชาพื้นฐาน
1.0
ภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาพื้นฐาน

รวม

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

6.0
6.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

3.0
3.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3.0

0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5

6.0

0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5

6.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้

: ภาษาอังกฤษ
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
: ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
: ภาษาญี่ปุ่น
รวมรายวิชาพื้นฐานและ
เพิ่มเติมกลุ่ม 1 กลุ่ม 2

ม.1
ม.2
ม.3
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 2

รวม

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0
1.5

1.0
1.5

1.0
1.5

1.0
1.5

1.0
1.5

1.0
1.5

6.0
9.0

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

105

รวมไม่น้อยกว่า
* รายวิชาหน้าที่พลเมืองของ คสช. (จัดบูรณาการกิจกรรมและนอกตารางเรียน)
** รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา ลงทะเบียนภาคเรียนละ 0.5 หน่วยกิต
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