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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม เริ่มจัดการศึกษา ในปการศึกษา 2563 โดยเปดสอนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนําหลักสูตรของสถาบัน
Cambridge Assessment International Education แหงมหาวิทยาลัย เคมบริดจ ประเทศสหราชอาณาจักร มา
บูรณาการในสวนที่เปนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในทุกระดับชั้น เนื่องจากโรงเรียนไดรับการ
พิจารณาใหเปน Cambridge International School จึงสามารถนําหลักสูตรของสถาบัน Cambridge มาจัดการเรียนรู
ใหนักเรียนไดอยางเต็มรูปแบบ
ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไวที่ รอยละ 75 ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ มีการจัดทําแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเปนทิศทางในการ
จัดการศึกษา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งผูบริหาร ครู และบุคลากร มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน มีการ
ติดตาม ประเมินผลเปนระยะ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) เพื่อรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมีการจัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ความสําเร็จดังกลาวจึงเปนพลังเพิ่มความมุงมั่น
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ปการศึกษา 2564 แมจะพบกับอุปสรรคอันเนื่องจากสถานการณของประเทศ เรื่องการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) ในชวงภาคเรียนที่ 1 ทั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดรวมมือรวมใจปรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกคน และไดดําเนินการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการ
ศึกษาไวที่ รอยละ 80 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแกไขจากแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2563 เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียนและผูเรียนมากขึ้น จัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2564 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ โดยเนนการ
ประเมินเพื่อพัฒนา มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตลอดปการศึกษา
และจัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยคณะ
กรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางานของทุกฝาย หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู ทุกกลุม
และหัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากนั้นงานประกันคุณภาพไดนําผลการประเมิน ทั้ง 3
มาตรฐานของทุกกลุม มาจัดทําเปนผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ซึ่ง
ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : สาธิตพัฒนา ฝายมัธยม
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110106755
ที่อยู (Address) : 391

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ปญญาอินทรา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สามวาตะวันตก

เขต/อําเภอ (District) : คลองสามวา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10510

โทรศัพท (Tel.) : 02-9155390

โทรสาร (Fax.) : 02-5084448

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : https://secondary.satitpattana.ac.th
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ยอดเยี่ยม
คิดเห็นและแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ยอดเยี่ยม
ได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ไดรับความสําเร็จเกินคาเปาหมายที่ตั้งไว ดวย
ความรวมมือรวมใจของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝายของโรงเรียน รวมกันวางแผนพัฒนา ดําเนินงาน
ติดตามประเมินผล และรวมกันแกไขโดยมุงพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการประเมินคุณภาพที่ไดอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม มีวิสัยทัศนที่มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล สื่อสารไดในระดับ
นานาชาติ เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ใฝเรียนรู ตระหนักรูในตนเองและสังคม เอกลักษณของโรงเรียน คือเปน
โรงเรียนที่พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคลดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะ
สมกับผูเรียน ดังนั้น จุดเนนสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คือการพัฒนาผูเรียนใหคนหาตัวตน ดวยแผนพัฒนาผู
เรียนรายบุคคล เพื่อใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จตามแบบฉบับของตนจากจุดเนนสูการปฏิบัติ
โรงเรียนไดกําหนดกลยุทธ และโครงการหลากหลายที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน
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กลยุทธ : จัดโครงสรางองคกร สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสรรหาครูผูเชี่ยวชาญ มีประสบการณตรง มา
จัดการเรียนรูที่รวมสมัย สรางคุณลักษณะ ความรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการ สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา Quality Education Network ( QEN ) กับวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เลิรนคอรปอเรชั่น จํากัด และสถาบันที่มีชื่อเสียงดาน
พัฒนาการศึกษาอีกหลายสถาบัน

2. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
3. โครงการจัดการเรียนรูรูปแบบ PBL
กลยุทธ : จัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการ Personalized Learning System
2. โครงการจัดระบบวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายทั้งกลุมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
กลยุทธ : จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคนหา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พรอมทั้งสามารถปรับตัว และดําเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุข
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการสงเสริมความถนัดทางอาชีพของนักเรียน (RIASEC)
2. โครงการ Success Steps บันไดการเรียนรูมุงสูมหาวิทยาลัย
3. โครงการ STPS Sandbox ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย
4. โครงการ No Child Left Behind (Catch Up)
กลยุทธ : นําหลักสูตรมาตรฐานระดับนานาชาติ ผสมผสานกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐานฯ เพื่อตอบสนองเปาหมายการเรียนรูรายบุคคล
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการ Cambridge International ( English Mathematics and Science)
2. โครงการจัดการเรียนรูตาม Ability Level เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลาใชภาษา
อังกฤษ
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กลยุทธ : จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งพัฒนาความเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่เขมแข็ง ใสใจสังคม
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย
2. โครงการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมโลก
กลยุทธ : จัดระบบสุขอนามัยและความปลอดภัยใหกับบุคลากร
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน

1. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรประจําป
โครงการและกิจกรรมดังกลาวมีสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
นอกจากนี้ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ปรับ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง มีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนละ 2ครั้ง ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และแกไขปญหาอยางมีเหตุผลและสรางสรรค มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การทํางาน
เปนทีม
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาเรียนรูและสรางผลงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค และคานิยมที่ดีงาม ยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตาง มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
ที่ดี อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูเรียนที่เปนนักเรียนใหมระดับมัธยมศึกษาปที่ 1และมัธยมศึกษาปที่ 4ที่มีผลการ
สอบคัดเลือกยังไมดีเทาที่ควร

ฝายวิชาการจะจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน (Bridge Course) ในวิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ กอนเปดภาคเรียนที่ 1 เปนเวลา 4 สัปดาห และเมื่อเปดภาคเรียนแลว ผู
เรียนที่มีผลการประเมินดานการเรียนไมดีเทาที่ควร ครูผูสอนแตละรายวิชาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู จะสอนซอมเสริม
ฝายวิชาการ มีโครงการ No Child Left Behind (Catch Up) สําหรับผูเรียนที่ตองปรับปรุงแกไขผลการเรียน ฝาย
กิจการนักเรียนและงานสุขภาวะใจจะดูแลผูเรียนโดยใชหลักจิตวิทยาเชิงบวก ผูปกครองและผูเรียนสามารถติดตามความ
กาวหนาดานผลการเรียน และพฤติกรรมไดทางระบบ School Base
โรงเรียนตั้งคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 1 ไวที่ รอยละ 80 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และไดดําเนิน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดวยความมุงมั่นจนบรรลุคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่รอยละ 93.53 ผลการ
ประเมินคุณภาพที่ไดอยูในระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินคุณภาพที่ไดอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ ที่ชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเรียนและโรงเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลังและทรัพยากรทางการ
ศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน โดยมีความรวมมือจากหนวย
งานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน Cambridge Assessment International
Education แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศสหราชอาณาจักร สมาคม PESA (Positive Education Schools
Association) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งโรงเรียนเปนสมาชิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีชื่อเสียงดาน
ดนตรีระดับนานาชาติ บริษัทLearn Corporation ผูนําดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ระดับประเทศ และบริษัทในเครือ
อีก 9 บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)-NIA
สถาบันดังกลาวถือเปนเครือขายคุณภาพดานการศึกษาที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัย มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เนนใหผูเรียนคนหาตัวตนและ
ศักยภาพของตนเอง เพื่อการสรางแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล หรือ IDP-Individual Development Plan นําไปสูการ
เรียนรูอยางมีความสุขและเปนรากฐานสูความสําเร็จในแบบฉบับของตน โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

จุดเนนสําคัญในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทั้งโรงเรียนในการปฏิบัติงานจากจุดเนนสูการปฏิบัติ โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงานใหครูและบุคลากรเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานใหมาก มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานหลายระดับ เชนระดับชั้น ระดับโครงการ ระดับกลุม
สาระการเรียนรู ระดับหัวหนางาน ระดับฝาย ระดับโรงเรียน มีการประสานงานในระดับตางๆ มีการประเมินผล และ
รวมกันแกไขปญหา รวมกันพัฒนาใหดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น ชวยแกไขปญหาทุกดาน และ
ใหการสนับสนุนการทํางานของทุกกลุมงานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง กลยุทธ และโครงการที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อสง
เสริมใหการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
กลยุทธ : จัดโครงสรางองคกร สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสรรหาครูผูเชี่ยวชาญ มีประสบการณตรง มา
จัดการเรียนรูที่รวมสมัย สรางคุณลักษณะ ความรูและทักษะจําเปนกับผูเรียนศตวรรษที่ 21
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เชน
1. โครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
กลยุทธ : จัดระบบพัฒนาครูโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เชน
1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (LS-Lesson Study) ผานชุมชนแหง
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การเรียนรูทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community )
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความรวมมือภายในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
3. โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลยุทธ : จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย รวมถึงทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เชน
1. โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ
2. โครงการตรวจสอบการเขาออกโรงเรียนและการตรวจวัดอุณหภูมิดวยระบบ Face Scan
กลยุทธ : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
โครงการในกลยุทธที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เชน
1. โครงการพัฒนาระบบ School Base
โรงเรียนตั้งคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 2 ไวที่ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และไดดําเนินการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ จนบรรลุคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพที่ไดอยู
ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผลการประเมินคุณภาพที่ได อยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
เนื่องจากเอกลักษณของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยมเปนโรงเรียนที่พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล
ดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนจึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพรอมของครูและ
บุคลากร สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีระบบวิชาเลือกที่หลากหลายทั้งกลุม
วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหผูเรียนไดสํารวจความ
ชอบ ความถนัด ความสนใจทางอาชีพผานแบบวัดความถนัด และความสนใจทางอาชีพ RIASEC และจัดหลักสูตรใหผู
เรียนไดเลือกเรียนตามสายอาชีพ หรือ Career Tracks ที่ผูเรียนสนใจ โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียนทุกคน ไมทิ้งผูเรียนแมแตคนเดียว เปดโอกาสใหผูปกครองติดตามความกาวหนาของผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและดานพฤติกรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ใหเปนผูใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง เรียนรูแบบพึ่งตนเอง (Autonomous
Learner) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดวิเคราะห และปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได โรงเรียนใช
ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนความเปน Positive School ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในกลุมสาระ
การเรียนรูและทั้งโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLCProfessional Learning Community) เพื่อประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนดานตางๆ สราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และใชการปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
จุดเนนสําคัญในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการพัฒนาผู
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เรียนใหคนหาตัวตนและศักยภาพของตนเพื่อสรางแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan)
ภายใตสิ่งแวดลอมของ Positive School หรือโรงเรียนจิตวิทยาเชิงบวก ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนถนัดและมีความสนใจ
นําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จในแบบฉบับของตน
จากจุดเนนสูการปฏิบัติ โรงเรียนตองมีความพรอมทั้งดานหลักสูตร ครู สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่ง
แวดลอมที่เอื้ออํานวย กลยุทธ และโครงการที่สงเสริมการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1และมาตรฐานที่ 2 มีสวนสงเสริมการ
พัฒนาในมาตรฐานที่ 3 เชนกัน
ดานหลักสูตร โรงเรียนใหโอกาสผูเรียนไดเลือกเรียนวิชาที่มีความถนัดหรือมีความสนใจ ทั้งในกลุมวิชาพื้น
ฐาน และวิชาเพิ่มเติม วิชาพื้นฐานที่มีวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนอยูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ เชน พลศึกษาผูเรียนสามารถเลือกเรียนกีฬาที่ชอบ ทัศนศิลป หรือ การงาน จะมีวิชาใหผูเรียนเลือกเรียน
ไมจําเปนตองเรียนเหมือนเพื่อน สวนกลุมวิชาเพิ่มเติมมีวิชาใหผูเรียนเลือกเรียน2 สวน สวนที่ 1 สําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูเรียนเลือกเรียนวิชาตามสาขาอาชีพที่สนใจ หรือ Career Tracks โรงเรียนจัดเวลาให 8 คาบตอสัปดาห ป
การศึกษา 2564 สาขาอาชีพที่ผูเรียนสนใจมี 11 สาขา ทั้งเพื่อการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยที่เปนหลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติในประเทศ และตางประเทศ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากสถาบันที่เชี่ยวชาญดานการศึกษาตอ
ในหลักสูตรนานาชาติ และศึกษาตอตางประเทศในมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ไดแกสถาบัน Ignite by On
Demand สถาบัน Edu Smith ซึ่งจะออกแบบหลักสูตรใหผูเรียนสามารถสอบ SAT BMAT IGCSE A-Level และ
IELTS ไดโดยผูเรียนไมตองไปเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ 3 อีก 5 ภาษา คือ จีน ญี่ปุน เกาหลี
ฝรั่งเศส และเยอรมัน ที่สอนโดยครูจากสถาบันภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS) ภาษาเยอรมัน สอนโดยสถาบัน
Goethe Institut Thailand ซึ่งเปนเครือขายคุณภาพทางการศึกษารวมกัน กลุมวิชาเพิ่มเติมสวนที่ 2 ที่ใหผูเรียนเลือก
เรียนคือ วิชาเลือกเสรี มีวิชาที่ใหผูเรียนเลือกเรียนอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมความถนัด ความสนใจ คนหาตัวตนและ
ศักยภาพ รวมทั้งสงเสริมอาชีพที่ผูเรียนสนใจ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนวิชาใหเลือกเรียน มากกวา 40 วิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีมากกวา 30 วิชา มีทั้งวิชาที่โรงเรียนจัดไวใหและวิชาที่ผูเรียนเสนอใหเปด ครูผูสอนมีทั้งครู
ของโรงเรียน และ ครูหรือผูเชี่ยวชาญจากสถาบันตางๆที่มีความรู มีประสบการณ มีความชํานาญ เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังจัดให
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน มี 2 รูปแบบในทุกระดับชั้น คือ รูปแบบ Self- Study หรือการเรียนรู
ดวยตัวเอง มีครูเปนที่ปรึกษา เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีศักยภาพที่จะเรียนรูดวยตัวเองจากสื่อการเรียนรูของสถาบัน On
Demand ที่มีความเขมขนทางวิชาการ ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดหลายครั้งจนเขาใจ เรียนเวลาใดก็ได เรียนที่
โรงเรียนหรือที่บานก็ได เมื่อเขาใจแลวเรียนตอลวงหนาไดตามตองการ อีกรูปแบบคือ Blended เปนการเรียนรูกับครู
และผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรูของสถาบัน On Demand ดวย อีกสาระหนึ่งคือภาษาอังกฤษ หรือ
Cambridge International English จัดตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English จัดแบงผูเรียนแตละระดับ
ชั้นตาม Ability Level ทุกระดับ เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ และมีความสุขกับการ
เรียน นอกจากนี้ผูเรียนที่พบปญหาในการเรียนและการดําเนินชีวิตทั่วไป รวมถึงผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ งานสุข
ภาวะใจของโรงเรียน จัดบริการใหคําปรึกษาที่หอง ID Lab หรือ “หองหวงใย” มีครูที่เชี่ยวชาญดานจิตวิทยาคลินิก อยู
ประจํา พรอมใหคําปรึกษาทั้งรูปแบบOn-site และ Online และยังมีโครงการ Special Need Support System เพื่อ
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ชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนยังมีครูประจําการดานการศึกษาพิเศษ และมีความรวมมือกับ องคกร
Life Education Thailand มีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเชิงบวกเปนที่ปรึกษาประจําใหกับโรงเรียน
ครู เปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม จัดจํานวนผูเรียนหอง
ละ 25 คน มีครูประจําชั้นดูแลหองละ 2 คนทุกระดับชั้น ครูทุกคนดูแลผูเรียนโดยใชหลักจิตวิทยาเชิงบวก ครูประจําชั้น
ของโรงเรียนเรียกวา IDP Advisor หรือครู IDP นอกจากภาระงานดานครูประจําชั้นปกติแลว ยังเปนที่ปรึกษาของผูเรียน
ในการคนหาตัวตน รูเปาหมายในชีวิต แนะแนวแผนการเรียน อาชีพ และ การเขามหาวิทยาลัย ครูตองมีความรู ความ
ชํานาญ จึงมีการเตรียมความพรอมใหครูทุกคน ปการศึกษา 2564 มีโครงการอบรมครู IDP กิจกรรมการอบรมที่สําคัญ
คือ อบรม Growth Mindset จิตวิทยาเชิงบวก การเปน Positive School อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทั้งโรงเรียน
เรื่อง Relearn Positive School อบรมบุคลากรใหมเรื่อง Discovering Positive Psychology in Education อบรม
ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย และ อบรมการ Coaching and Mentoring Program
ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน มีความพรอมและทันสมัยเพื่ออํานวยประโยชนทั้งงานบริหาร
จัดการ และการเรียนการสอนทุกหองเรียน และหองปฏิบัติการ
โรงเรียนมุงมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พยายามจัด
หลักสูตร และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดคนพบตัวตน รูที่จะพัฒนาตนเองดวยจุดแข็งทาง
บุคลิกภาพ ใหไดพบความสําเร็จในแบบฉบับของแตละคนหรือเพื่อใหเปนที่สุดในแบบของตนเอง ( The Best in Your
Way)
โรงเรียนตั้งคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไวที่ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และไดดําเนินการพัฒนา จนบรรลุคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานที่ 3 ผลการ
ประเมินคุณภาพที่ไดอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติการที่ 1 การพัฒนาครู
ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม มีครูที่ปฏิบัติงานสอนรวม 78 คน เปนครูไทย 56 คน
ครูตางชาติ 22 คน ครูไทยสวนใหญเพิ่งจบการศึกษา อายุนอย จึงมีความกระตือรือรนคลองแคลวในการทํางาน มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู แตประสบการณดานการเปนครูยังมีนอยมาก
ภาระงานครู นอกจากจัดการเรียนรูใหผูเรียนแลว ยังตองจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผูเรียนดานตางๆที่มีมากกวา 30
โครงการ และที่สําคัญครูทุกคนเปนครู IDP ยกเวน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู การเปนครู IDP ควรมีความรูในการให
คําปรึกษาแกผูเรียนเพื่อคนหาตัวตน และศักยภาพ สามารถใหคําปรึกษาเรื่องอาชีพ แผนการเรียน การเขาศึกษาตอใน
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการพัฒนาครูจึงมีความสําคัญมาก ปการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาครูไดแก
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1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (LS-Lesson Study) ผานชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC-Professional Learning Community )

2. โครงการอบรมครู IDP (Individual Development Plan)
2.1 กิจกรรมอบรม Growth Mindset
2.2 กิจกรรมอบรมระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย
2.3 กิจกรรมอบรมการ Coaching and Mentoring Program

3. โครงการสงเสริมโรงเรียนเชิงบวก
3.1 กิจกรรมเพื่อการผอนคลาย และสนับสนุนทางดานจิตใจแกครูในโรงเรียน
3.2 กิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตวิทยาเชิงบวกแกครูวิชา Personal Growth
3.3 กิจกรรมจัดอบรมและแลกเปลี่ยนความรูอยางสมํ่าเสมอทุกสัปดาห
3.4 กิจกรรมจัดอบรมและสงเสริมความรูดานจิตวิทยาเชิงบวกแกครูในโรงเรียน

4. โครงการ กระชับความสัมพันธปการศึกษา2564 (Teachers First Meet )
โครงการและกิจกรรมดังกลาวดําเนินการไดดีพอสมควร เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 จําเปนตองจัดกิจกรรม
Online เพราะสถานการณ COVID-19 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดอบรมครูเพื่อเพิ่มพูนความรูในเรื่องตางๆ อยู
เสมอ เชน โปรแกรม software ตางๆระบบ School Base การวัดและประเมินผลการเรียน การประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินสมรรถนะผูเรียน แตละกลุมสาระการเรียนรู
และกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ยังชวยกันดูแลครูในกลุมสาระ มีการประชุมกลุมสาระฯทุกสัปดาหเพื่อพัฒนางาน และ
รวมกันพัฒนาครูในกลุมสาระดวยรปูแบบ PLC
ในปการศึกษา 2565 การพัฒนาครู ยังคงดําเนินการตอเนื่อง เพิ่มเติมความรูความเขาใจเรื่อง Classroom
Management และ Parents Management ดวยโครงการและกิจกรรมที่มีอยูแตปรับใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และมุง
เนนการพัฒนาครูดวยรูปแบบ PLC เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนผานกระบวนการ
Lesson Study ผานกลุม PLC อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ใหครูไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปดใจรับฟงความคิดเห็น รวม
กันคิดแกไขปญหา แกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนทุกคน โดยไมทิ้งใครแมแตคนเดียว (No Child Left Behind)

แผนปฏิบัติการที่ 2 การพัฒนาผูเรียนดานการคนหาตัวตน ( IDP- Individual Development Plan)
IDP (Individual Development Plan) เปนจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน ใหรูจักตนเอง รูศักยภาพของตน
เพื่อนําไปพัฒนาแผนการเรียนรายบุคคลใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตน ผูเรียนสามารถคนหาตัวตน
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และความถนัดผานกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรายวิชาตางๆ รวมทั้งวิชาเลือกเสรี กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม
ในโครงการตางๆ เชน

1. โครงการ Personalized Learning System
2. โครงการจัดระบบวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายทั้งกลุมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
3. โครงการ STPS Sandbox ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย ซึ่งมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนคนพบตัวตน
ไดแก
3.1 กิจกรรม Goal Catcher คนหาตัวตน คนพบอาชีพ
3.2 กิจกรรม ID Camp พี่แนะแนวฝน นองฉันตองไดเขามหาวิทยาลัย
3.3 กิจกรรม STPS Internship ฝกงานตามสายอาชีพ
3.4 กิจกรรม Strength Finder อาชีพในฝนจากจุดแข็งของฉัน
3.5 กิจกรรม Designing Your Life ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย

4. โครงการ Success Step บันไดการเรียนรูมุงสูมหาวิทยาลัย กิจกรรมในโครงการไดแก
4.1 กิจกรรม Success Plan รูแผนการเรียน เตรียมพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย
4.2 กิจกรรมสอบ Mock Exam
4.3 กิจกรรมจับมือจัดอันดับ
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญตอ IDP คือ วิชา Personal Growth ที่ผูเรียนไดเรียนทุกคน เปน
วิชาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจุดแข็งเชิงบวกของผูเรียน ( Character Strength ) ใหเกิดศักยภาพ มีเปาหมายในการ
พัฒนาตน มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนสะทอนความคิด ความรูสึกเมื่อทํากิจกรรมตางๆ และวิชานี้จะชวยใหผูเรียนไดสํารวจ
ความถนัดและความสนใจทางอาชีพ โดยใชเครื่องมือRIASEC ของนักจิตวิทยาชื่อ Dr.John Lewis Holland สํารวจ
ความถนัดและความสนใจทางอาชีพ ชวยใหผูเรียนมีเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้นในการจัดแผนการเรียนใหกับตนเอง นําไปสู
การเลือกคณะวิชา เลือกมหาวิทยาลัย เพื่อตอยอดสูอาชีพที่สนใจและมีความถนัด
นอกจากนี้ การจัดแผนการเรียนรูปแบบ Career Tracks ยังชวยใหผูเรียนคนพบตัวเอง คนพบอาชีพ
เพราะเปนแผนการเรียนที่มีความสอดคลองกับการศึกษาตอคณะวิชาตางๆในระดับอุดมศึกษา เพื่อการตอยอดสูการ
ประกอบอาชีพ วิชาที่เรียนจะเปนรายวิชาที่จําเปนตอการเขาเรียนคณะนั้น และเปนประโยชนตออาชีพนั้นๆ โรงเรียนจัด
เวลาเรียนไวให 8 คาบตอสัปดาห โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ไมไดจัดแผนการเรียนเปนแผนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร แผนศิลปคํานวณ หรือศิลปภาษา แตเปนแผนที่ผูเรียนเปนผูกําหนดตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งมีทั้ง
แผนเพื่อการศึกษาตอในประเทศทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
แผนที่จะไปศึกษาตอตางประเทศใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งโรงเรียนมีความพรอมดําเนินการจัดหาครูผูเชี่ยวชาญ วิทยากรภายนอก และทรัพยากรการศึกษา
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เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียนโดยผูเรียนไมตองเพิ่มคาใชจาย
ผูเรียนสนใจเลือกเรียนไดแก

ในปการศึกษา 2564 แผนการเรียน Career Tracks ที่

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรทั่วไป
3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตร
5. บริหารธุรกิจ บัญชี
6. จิตวิทยา
7. นิเทศศาสตร และการสื่อสาร
8. สังคมศาสตร
9. ภาษาศาสตร
10. ศิลปกรรมศาสตร
11. ดนตรี
ทั้ง IDP และCareer Tracks ชวยใหผูเรียนคนพบตัวตน คนพบอาชีพ คนพบคณะและมหาวิทยาลัยที่ผู
เรียนจะศึกษาตอ และรูผลวาจะตองพัฒนาตนเองอยางไรเพื่อไปใหถึงเปาหมายนั้น ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และ
ประสบความสําเร็จในแบบฉบับของตน เพราะไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ มีความถนัด ไดเรียนเปนกลุมเล็กๆกับ
เพื่อนที่มีความชอบ มีเปาหมายคลายคลึงกัน ทําใหมีแรงขับเคลื่อนชวยพากันไปถึงเปาหมายที่วางไวไดในปการศึกษา
2565 โรงเรียนจะเพิ่มการพัฒนา IDP และ Career Tracks ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จะเพิ่มสาขาวิชาและอาชีพ
มากขึ้นตามความสนใจของผูเรียน ซึ่งโรงเรียนพรอมที่จะใหความสนับสนุนผูเรียนทุกคน นอกจากนี้โรงเรียนไดเตรียมทํา
วิจัยรวมกับบริษัท Learn Corporation เกี่ยวกับ Learning Design Technology ( LDT) เพื่อพัฒนาระบบ การเรียนรู
ของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการที่ 3 การพัฒนาผูเรียนดานจิตวิทยาเชิงบวก
เนื่องจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม มีการบริหารงานและการดูแลผูเรียนโดยใชแนวคิด Positive
School หรือการใชหลักจิตวิทยาเชิงบวก ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความปลอดภัยและสรางความเขมแข็งทางจิตใจใหผูเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุขและเติบโตเปนผูใหญที่มีทัศนคติเชิงบวก โรงเรียนจึงตองสรางปจจัย สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของจิตวิทยาเชิงบวกในชีวิตประจําวันใหมากยิ่ง
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ขึ้น ตามหลักสูตรของโรงเรียน วิชา Personal Growth จะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตเนื้อหาจิตวิทยาเชิงบวกให
เปนกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี รูจักและเขาใจตนเอง รูแนวทางในการขอความชวยเหลือ
เบื้องตนเมื่อประสบปญหาทางดานจิตใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน ตอการดําเนินชีวิตประจําวัน แตกิจกรรมสวนใหญจัดใน
เวลาเรียนวิชา Personal Growth
แนวทางที่โรงเรียนจะพัฒนาผูเรียนดานจิตวิทยาเชิงบวกใหดียิ่งขึ้นมีดังนี้
1. ใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาจุดแข็งเชิงบวก (Character Strength) จากกิจกรรมทั้งในหองเรียนและ
กิจกรรมของโรงเรียนในวาระตางๆ เชน กิจกรรมสัปดาหวิชาการ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมคาย กิจกรรมคริสตมาส-ปใหม
เพื่อใหผูเรียนรับรูและ คุนเคยกับการใชจุดแข็งเชิงบวกของตนอยางสรางสรรคและยอมรับจุดแข็งเชิงบวก ความเปนตัวตน
ของผูอื่นเชนกัน
2. พัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดเชื่อมโยงกับสถานการณรอบตัวผูคนรอบตัว ไมมองแต
ตนเอง ไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง เพิ่มการตระหนักรูทางสังคมและวัฒนธรรม ทําประโยชนเพื่อสังคม กิจกรรมที่ชวย
พัฒนาได เชน Problem Based และ Project Based Learning กิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน
3. เพิ่มการดูแลสุขภาพจิตของผูเรียน จัดปายนิเทศใหความรูเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก จุดแข็งเชิงบวก และ
เพิ่มพื้นที่สรางความสุขในโรงเรียนผานปายนิเทศดวยการสื่อสารขอความ และขอคิดเชิงบวก
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนควรเปนตัวอยางของการแสดงออกดานทัศนคติเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ
ที่ดีกับผูเรียน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีของPositive School ทั้งครู ผูบริหาร ไมใชไมบรรทัดแบบเดียวกัน
มาวัดผูเรียนทุกคนใหเหมือนกัน แตจะใชมาตรการเสริมแรงจูงใจแทนการลงโทษ ฝายกิจการนักเรียนใชหลักจิตวิทยาเชิง
บวกในการดูแลผูเรียน
โรงเรียนมีผูเชี่ยวชาญดาน Positive School เปนที่ปรึกษาประจํา และโรงเรียนยังเปนสมาชิกสมาคม
PESA (Positive Education Schools Association) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนองคกรระดับนานาชาติ ที่จะแลก
เปลี่ยนเรียนรูทั้งดานความรู และสื่อตางๆที่มุงประโยชนของผูเรียน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : I-Career Workshops
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
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- การพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan)
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก
ขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยาย
ผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ลงชื่อ........................................
(........นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : สาธิตพัฒนา ฝายมัธยม (-)
รหัสโรงเรียน : 1110106755
ที่อยู (Address) : 391

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : ปญญาอินทรา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สามวาตะวันตก

เขต/อําเภอ (District) : คลองสามวา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10510

โทรศัพท (Tel.) : 02-9155390

โทรสาร (Fax.) : 02-5084448

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : https://secondary.satitpattana.ac.th
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม เปนสถานศึกษาชั้นแนวหนาของประเทศที่มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายราย
บุคคล สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับนานาชาติ เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ใฝเรียนรู ตระหนักรูใน
ตนเองและสังคม
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่1-6) เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีความสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม

2. พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคลดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะ
สมกับผูเรียน

3. พัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับนานาชาติ เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ใฝเรียน
รู ตระหนักรูในตนเองและสังคม

4. พัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายทางการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
เปาหมาย

1. ดานบริหารจัดการบุคลากร
เพื่อพัฒนาบุคลากร และสรางเครือขายทางการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปน
สําคัญ

2. ดานการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามเปาหมายรายบุคคล พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข

3.ดานงานบริการและสภาพแวดลอม
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
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กลยุทธที่ 1 จัดโครงสรางองคกร สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสรรหาครูผูเชี่ยวชาญมีประสบการณตรง
มาจัดการเรียนรูที่รวมสมัย สรางคุณลักษณะ ความรูและทักษะจําเปนกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 2 จัดระบบพัฒนาครูโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนสําคัญ
กลยุทธที่ 3 จัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล( Personalized Learning System)
กลยุทธที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคนหา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พรอมทั้งสามารถปรับตัว และ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
กลยุทธที่ 5 นําหลักสูตรมาตรฐานระดับนานาชาติ ผสมผสานกับการจดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อตอบสนองเปาหมายการเรียนรูรายบุคคล
กลยุทธที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งพัฒนาความเปน
พลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่เขมแข็ง ใสใจสังคม
กลยุทธที่ 7 จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย รวมถึงทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผู
เรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 8 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
กลยุทธที่ 9 จัดระบบสุขอนามัยและความปลอดภัยใหกับบุคลากร
เอกลักษณ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม เปนโรงเรียนที่พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคลดวยหลักจิตวิทยาเชิง
บวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน
อัตลักษณ

1. เปนผูใฝเรียนรู และพรอมเรียนรูไดดวยตนเอง ( Be an Autonomous Learner)
2. เปนผูตระหนักรูในตนเอง และสังคม (Have Self and Social Awareness)
3. เปนผูที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ (Have Fluent English Communication
Skills)

4. เปนพลเมืองโลก (Be Global Citizen)
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน จํานวน
การสอน
หองเรียน

จํานวนผู
เรียนปกติ

จํานวนผู
เรียนที่มี
ความ
ตองการ
พิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

6

86

58

-

-

144

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

5

70

67

-

-

137

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

28

25

-

-

53

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ 13 หองเรียน
184 150
EP -

-

-

334

หองเรียนปกติ

5

67

66

-

-

133

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

45

43

-

-

88

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

16

10

-

-

26

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
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ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน จํานวน
การสอน
หองเรียน

จํานวนผู
เรียนปกติ

จํานวนผู
เรียนที่มี
ความ
ตองการ
พิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง
รวม

หองเรียนปกติ 11 หองเรียน
128 119
EP -

-

-

247

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 24 หองเรียน
312 269
EP -

-

-

581
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- บริษัท เลิรนสาธิตพัฒนา จํากัด
ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)
ระดับการศึกษา : - นาย เศรษฐพล ไกรคุณาศัย
ตําแหนง : ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
- นาย วิศรุต วิญูเอกสิทธิ์
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นางสาว สุมาลี กาญจนชาตรี
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
- นาง นิรดา วงศอนันตกุล
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาง ดวงกมล สินเพ็ง
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
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ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

46

-

10

-

56

2. ครูชาวตางชาติ

-

17

-

3

2

22

รวม

-

63

-

13

2

78

- เจาหนาที่

-

4

0

1

-

5

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

4

0

1

-

5

รวมทั้งสิ้น

-

67

0

14

2

83

ผูสอนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรทางการ
ศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวน
หอง

จํานวน
นักเรียน

24

581

จํานวน จํานวนผูเรียนตอ จํานวนผูเรียนตอ
ครู
ครู
หอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
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78

8:1

25:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

มัธยมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

-

-

-

ภาษาไทย

6

-

6

คณิตศาสตร

7

-

7

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16

-

16

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

7

-

7

สุขศึกษาและพลศึกษา

5

-

5

ศิลปะ

2

-

2

การงานอาชีพ

9

-

9

ภาษาตางประเทศ

26

-

26

รวม

78

-

78

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
มัธยมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
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- ลูกเสือ

3

3

- เนตรนารี

1

1

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
มัธยมศึกษา

รวม

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

1

1

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

-

-

กิจกรรมแนะแนว

9

9

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

7

7

รวม

21

21
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ
ประโยชน

จํานวนผูบังคับ
บัญชา

จํานวนวุฒิทาง
ลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกอง
ลูกเสือ

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

4

4

-

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

4

4

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง

จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ
ศึกษาพิเศษ

ทั้งหมด

-

-

-

ขึ้น
ไมขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน
-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
จัดโครงสรางองคกร สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสรรหาครูผูเชี่ยวชาญมีประสบการณตรง มาจัดการเรียนรูที่
รวมสมัย สรางคุณลักษณะ ความรูและทักษะจําเปนกับผูเรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการ
1. โครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน

คาเปาหมาย
80.00 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม สามารถทํางานตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพไดอยางถูกตอง
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของครูบุคลากรทางการศึกษาที่ทํางานไดถูกตองตามขั้นตอน 2.รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของงานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการ สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา ( Quality Education Network-QEN ) กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เลิรนคอรปอเรชั่น จํากัด

คาเปา
หมาย
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80.00 : นักเรียนที่สนใจเรียนดนตรี ไดเรียนรู และพัฒนาทักษะทางดานดนตรีกับอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนสถาบันการสอนดานดนตรีที่มีมาตรฐานระดับโลก
ผลสําเร็จ
80.00 : รอยละของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี และคนพบศักยภาพ
ดานดนตรีของตนเอง
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางการแสดงและการสราง ทัศนคติเชิงบวกกับ The Drama
Academy

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนที่เรียนวิชา Drama ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 2.นักเรียนที่เรียน
วิชา Drama มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น และไดคนพบศักยภาพดานการแสดงของตนเอง
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาการแสดง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการแสดง และคน
พบศักยภาพดานการแสดงของตนเอง 2.รอยละของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาการแสดง ไดพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตนเอง
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มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 Life Skill และทักษะการเปนผูประกอบการกับ
BASE Playhouse

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนที่เรียนวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค มี
วิจารณญาณในการแกปญหาอยางถูกตองเหมาะสม ผานการเรียนรูโลกของธุรกิจ และรอยละ 80 ไดคน
พบศักยภาพของตนเอง ผานการเรียนรูโลกของธุรกิจ 2.นักเรียนที่เรียนวิชา Life Skills รอยละ 100 ได
รับการพัฒนาทักษะการใชงานเทคโนโลยี Digital และรอยละ 75 ไดคนพบศักยภาพของตนเอง ดานการ
ใชงาน Digital อยางรูเทาทัน
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่เรียนวิชา 21st Century Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และคนพบศักยภาพของตนเองดานธุรกิจ 2.รอยละของนักเรียนที่เรียนวิชา 21st Century
Skills ไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การมีวิจารณญาณในการแกไขปญหา การคิดวิเคราะห และการ
สื่อสารกับผูอื่นอยางมีคุณภาพ 3.รอยละของนักเรียนที่เรียนวิชา Life Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Digital Literacy และคนพบศักยภาพของตนเองในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางรูเทาทัน
มาตรฐาน
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการจัดการเรียนรูรูปแบบ PBL

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนไดเรียนรูสิ่งรอบตัวผานการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน และบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยี 2.นักเรียนสามารถนําความรูทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการแกไขปญหารอบตัวได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูสิ่งรอบตัวผานการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน และบูรการ
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยี 2.รอยละของนักเรียนที่
สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการ
แกไขปญหารอบตัวได
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 2
จัดระบบพัฒนาครูโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย
80.00 : 1.ครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดรับการพัฒนาผานการอบรม สัมมนา
2.ครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เขาประชุม อบรม สัมมนา ที่
จัดภายในโรงเรียน 2.รอยละของครูที่พัฒนาตนเองดวยการเขาอบรม สัมมนา ฝกปฏิบัติ ที่จัดโดยหนวย
งานภายนอก เชน งานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 3.รอยละของครูที่นําความรูจากการประชุม
อบรม สัมมนา ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูและนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหแกนักเรียน
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ชี้วัดกระทรวง ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี
เหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
2. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (LS-Lesson Study) ผานชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community )

คาเปาหมาย
80.00 : ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางเปนกัลยาณมิตร มีความมั่นใจในการนําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของครูที่ผานการนิเทศดวยกระบวนการ LS ผาน PLC มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ชี้วัดกระทรวง ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี
เหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
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3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความรวมมือภายในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน

คาเปาหมาย
80.00 : 1.ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหความรวมมือ สนับสนุน การจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ 2.ผูปกครองมีสวนรวมในการ
พัฒนานักเรียน ติดตามความกาวหนา และรวมแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียนอยางสรางสรรค
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของคณะกรรมการวิชาการ ใหความรวมมือ สนับสนุน การเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ 2.รอยละของผูปกครองที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพบ
ผูปกครอง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา แกไขปญหานักเรียนรวมกันกับโรงเรียนอยาง
สรางสรรค
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
ชี้วัดกระทรวง สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
ศึกษาธิการ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
4. โครงการ อบรมครู IDP Advisor

คาเปาหมาย
80.00 : 1.ครูIDP Advisor มีความรูความเขาใจระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย แบบTCAS และมีความรู
ที่จะแนะแนวนักเรียนเรื่องการศึกษาตอระดับอดุมศึกษา 2.ครู IDP มีความรูในการตั้งคําถามเพื่อชี้แนะ
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แนวทางในการคนหาตัวตนใหกับนักเรียนและสามารถทํา Reﬂection แกนักเรียนในการคนหาตัวตนได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.ครู IDP Advisor เขาอบรมโครงการ 2.ครูIDP Advisor มีความรูความเขาใจระบบการสอบเขา
มหาวิทยาลัย แบบTCAS และมีความรูที่จะแนะแนวนักเรียนเรื่องการศึกษาตอระดับอดุมศึกษา 3.ครู IDP
มีความรูในการตั้งคําถามเพื่อชี้แนะแนวทางในการคนหาตัวตนใหกับนักเรียนและสามารถทํา Reﬂection
แกนักเรียนในการคนหาตัวตนได
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ชี้วัดกระทรวง ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี
เหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
5. โครงการ STPS Teachers First Meet

คาเปาหมาย
100.00 : เกิดการทําความรูจักกันระหวางคุณครูเดิม คุณครูที่เขามาใหม และบุคลากรของโรงเรียน อีกทั้ง
ยังสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกัน สรางพลังใจ และเตรียมความพรอมในการทํางานใหกับครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของครูเดิม ครูที่เขามาใหม และบุคลากร ไดทําความรูจักกัน 2.รอยละของครูและ
บุคลากรมีความสัมพันธที่ดีและการทํางานรวมกันเปนทีม 3.รอยละ 80 ของครูและบุคลากรมีพลังใจและ
ความพรอมในการทํางาน
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ชี้วัดกระทรวง ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี
เหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
ยุทธศาสตรที่ 3
จัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล
โครงการ
1. โครงการ Personalized Learning System

คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 2.นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จในแบบฉบับของตน
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนม.1 และ ม.4 ของแตละระดับที่เรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ดวยรูปแบบ Self-Study หรือเรียนรูดวยตนเอง และรูปแบบ Blended หรือเรียนรูกับครู โดยมีสื่อจาก
สถาบัน On Demand ใหศึกษาเพิ่มเติม แตละรายวิชาและแตละรูปแบบ 2.มีความสุขและความสําเร็จใน
การเรียนแตละรายวิชาและแตละรูปแบบ
มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ
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- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. โครงการจัดระบบวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายทั้งกลุมวิชา พื้นฐานและเพิ่มเติม

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ หรือมีความถนัด 2.นักเรียนมีโอกาสไดคนพบ
ศักยภาพของตนเอง และกําหนดแผนการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนทีลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ทั้งวิชาพื้นฐานวิชาเพิ่มเติมและวิชาเลือกเสรี
แตละรายวิชา 2.รอยละของนักเรียนที่ไดเลือกเรียนตรงตามความสนใจ และประสบความสําเร็จในการ
เรียน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคนหา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พรอมทั้งสามารถปรับตัว และดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข
โครงการ
1. โครงการสงเสริมพัฒนาดานวิชาการและทักษะตามกลุมสาระการเรียนรู

คาเปา
หมาย
80.00 : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการและทักษะไดรับการพัฒนาสงเสริมในการสราง
ผลงานเพื่อการประกวดและแขงขันในโอกาสตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการและทักษะ ที่ไดรับการสงเสริม
พัฒนาเขารวมการประกวดการแขงขันทั้งภายในโรงเรียนและที่หนวยงานภายนอกจัด 2.ผลงาน/รางวัลที่
นักเรียนในโครงการไดรับจากการประกวดและแขงขันในโอกาสตาง ๆ 3.รอยละของนักเรียน ม.1 และ
ม.4 ที่เขารวมกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรูและทักษะกอนเปดภาคเรียนที่ 1
ของปการศึกษา
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

กระทรวง ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ศึกษาธิการ ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง
รายได
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)
2. โครงการ No Child Left Behind (Catch Up)

คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน ไดรับความชวยเหลือและพัฒนา ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น
ผลสําเร็จ
80.00 : รอยละของนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน ไดรับการแกไขชวยเหลือ และสงเสริมใหมีพัฒนาการ
ดานการเรียนดีขึ้น
มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ

3. โครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship)

คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักเรียนทุนการศึกษาของโรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาตอยอดตามความสามารถของแตละคนและไดรับการพัฒนาใหมีความเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
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2.นักเรียนไดรับทุนการศึกษาของโรงเรียนรอยละ 80 ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาตนใหมีศักยภาพมาก
ขึ้น และมีความเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1. รอยละของนักเรียนทุนไดรับการพัฒนาตอยอดความสามารถของแตละคน ไดรับการพัฒนาให
มีความเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 2. รอยละของนักเรียนทุนที่ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาตนใหมี
ศักยภาพมากขึ้น และมีความเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

4. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักกีฬามีการพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะไปในทางที่ดีขึ้น 2.นักเรียนมีการออกกําลังกาย
มากขึ้น
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรมความเปนเลิศทางกีฬา มีการพัฒนาศักยภาพทางดาน
ทักษะไปในทางที่ดีขึ้น
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มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)

5. โครงการสงเสริมโรงเรียนเชิงบวก

คาเปาหมาย
80.00 : 1.ครูมีความรูเกี่ยวกับ Positive Psychology และสามารถประยุกตใชความรูเพื่อดูแลนักเรียน
และสรางสภาพแวดลอมเชิงบวกได 2.นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Positive Psychology และ
สามารถประยุกตใชความรูในการดูแลใจตนเองและดูแลสัมพันธภาพกับบุคคลรอบขางได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.บุคลากรใหมของโรงเรียนผานการอบรมหัวขอ Discovering Positive Psychology in
Education รอยละ 80 2.ครูผานการอบรมเสริมความรูเรื่อง Relearn Positive Psychology รอยละ
80 3.นักเรียนไดเรียนรู Positive Psychology ผานการเรียนการสอนวิชา Personal Growth รอยละ
100
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
กระทรวงศึกษาธิการ อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
6. โครงการสํารวจบุคลิกภาพและความสนใจทางอาชีพดวยเครื่องมือ RIASEC

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนเกิดการตระหนักรูและเขาใจบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพของตนเองมากขึ้น 2.ผู
ปกครองเกิดความเขาใจบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพของนักเรียนมากขึ้น
ผลสําเร็จ
100.00 : 1.รอยละ 100 นักเรียนประเมินตนเองผานเครื่องมือแบบวัด RIASEC 2.รอยละ 100ผูปกครอง
ไดรับทราบผลการประเมิน RIASEC ของนักเรียน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนที่เขารวมโครงการความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถคิด วิเคราะห และแยกแยะ ทาง
ดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนที่เขาโครงการความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสอบ
แขงขันและควารางวัล เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง โรงเรียน และสังคม ได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการติว มีการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และแยกแยะ
ดานวิชาการ 2.รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการ สามารถควารางวัลในสนามตาง ๆ เพื่อเปนผลงาน
ใหตนเอง โรงเรียน และสังคม ทางดานวิชาการ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง
รายได
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)
8. โครงการอยูรวมกับความแตกตางดวยความเขาใจ

คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมในสัปดาหรณรงคตอตานการรังแกและเสริมสรางความเขา
อกเขาใจซึ่งกันและกัน “Don’t Bully, Have Empathy” 2.ครูรอยละ 80 เขารวมกิจกรรม “การปองกัน
การรังแกกันในโรงเรียน” และ “เขาใจเด็กที่มีความตองการพิเศษ “ 3.ครูและนักเรียนรอยละ 80 เขาใจ
ถึงความสําคัญในการหยุดยั้งปญหาการรังแกกันในโรงเรียนและมีความรูเกี่ยวกับการปองกันการรังแกกัน
ในโรงเรียน 4.ครูรอยละ 80 รูวิธีจัดการชั้นเรียน การรับมือกับปญหาพฤติกรรม มีเทคนิคในการปรับ
พฤติกรรม เด็กที่รังแกผูอื่นหรือถูกผูอื่นรังแกและเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมในสัปดาหรณรงคตอตานการรังแกและเสริมสรางความ
เขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน “Don’t Bully, Have Empathy” 2.รอยละของครูและนักเรียนเขาใจถึงความ
สําคัญในการหยุดยั้งปญหาการรังแกกันในโรงเรียนและมีความรูเกี่ยวกับการปองกันการรังแกกันใน
โรงเรียน 3.รอยละของครูเขารวมกิจกรรม “การปองกันการรังแกกันในโรงเรียน” และ “เขาใจเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ “ 4.รอยละของครูที่เขาใจวิธีจัดการชั้นเรียน การรับมือกับปญหาพฤติกรรม มีเทคนิค
ในการปรับพฤติกรรมเด็กที่รังแกผูอื่นหรือถูกผูอื่นรังแกและเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
กระทรวงศึกษาธิการ อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
9. โครงการระบบสนับสนุนและใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ( Special Need Student Support
System )

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับความชวยเหลือ ไดรับการติดตามดูแลความกาวหนาอยาง
สมํ่าเสมอทุกภาคเรียน 2.นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพตามเปาหมาย
รายบุคคลที่วางไว
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับความชวยเหลือ ไดรับการติดตามดูแลความกาวหนาอยาง
สมํ่าเสมอทุกภาคเรียน 2.นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพตามเปาหมาย
รายบุคคลที่วางไว
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10. โครงการ ศูนยสุขภาวะใจ (หอง ID Lab)

คาเปาหมาย
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80.00 : 1.นักเรียน ครู และผูปกครอง ที่เขามาปรึกษามีความรูสึกเชิงบวก และเห็นแนวทางการแกไข
ปญหา 2.นักเรียนมีพื้นที่นั่งเลนที่ชวยผอนคลายความเครียด และมีความเขาใจตนเองมากขึ้น
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนที่มานัดหมายไดพูดคุย ปรึกษาเชิงจิตวิทยา กับนักจิตวิทยาของโรงเรียน 2.มีการบันทึก
ในแบบบันทึกการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Progress Report)เพื่อติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนที่เขา
มาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
กระทรวงศึกษาธิการ อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
11. โครงการ Sex Education Week

คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงที่
ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ STPS Sex Education 2022
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนมีความรูเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้น 2.นักเรียนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ STPS
Sex Education 2022 และนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
กระทรวงศึกษาธิการ อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
12. โครงการ STPS Sandbox ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนไดเรียนรู ไดพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะเพื่อคนหาตัวตนในดานทักษะอาชีพ
ผานประสบการณจริง 2.นักเรียนสามารถสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมตางๆเพื่อเขาใจตนเองและ
อาชีพในอนาคตได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนไดเรียนรู ไดพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะเพื่อคนหาตัวตนในดานทักษะอาชีพ
ผานประสบการณจริง 2.นักเรียนสามารถสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมตางๆเพื่อเขาใจตนเองและ
อาชีพในอนาคตได
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
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สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. โครงการ Success Steps บันไดการเรียนรูมุงสูมหาวิทยาลัย

คาเปา
หมาย
80.00 : นักเรียนไดเรียนรู และพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ เพื่อบรรลุเปาหมายดานการสอบเขา
มหาวิทยาลัย มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนที่เขารวมโครงการมีเปาหมายในการเรียนตอ และสอบเขามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในอาชีพและศักยภาพของตนเองได 2.นักเรียนที่เขารวมโครงการมีแผนการเรียนรูรายบุคคล
และการดูแลติดตามผลจากครู IDP Advisor
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. โครงการเปดพื้นที่ใหนักเรียนแสดงความสามารถและทักษะในศาสตรของศิลปะ

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียน ม.1-6 เขารวมกิจกรรมทดสอบความสามารถและทักษะดานศิลปะและการเตน
2.นักเรียน ม.1-6 ตระหนักถึงความสําคัญของความรูและคุณคาของศิลปะและการเตน
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียน ม.1-6 เขารวมกิจกรรมทดสอบความสามารถและทักษะดานศิลปะและการเตน
2.นักเรียน ม.1-6 ตระหนักถึงความสําคัญของความรูและคุณคาของศิลปะและการเตน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15. โครงการสัปดาหวิชาการ

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนมีความรูในศาสตรตางๆทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 2.นักเรียนมีประสบการณการทํา
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งานรวมกันเปนทีม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในโรงเรียนทุกระดับชั้น
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนมีความรูในศาสตรตางๆทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 2.นักเรียนมีประสบการณการทํา
งานรวมกันเปนทีม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในโรงเรียนทุกระดับชั้น
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

16. โครงการ I-Career Workshop

คาเปา
หมาย
80.00 : 1. นักเรียนไดเรียนรูโลกกวางทางอาชีพ 2. นักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานของอาชีพตางๆ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในงานของแตละอาชีพ 2. นักเรียนไดคนพบความถนัดและความ
สนใจในอาชีพที่เหมาะกับตน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5
นําหลักสูตรมาตรฐานระดับนานาชาติ ผสมผสานกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อ
ตอบสนองเปาหมายการเรียนรูรายบุคคล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยใชแนวคิด 3 Core Pillars

คาเปา
หมาย
80.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิด 3 Core Pillars ที่นํามาบูรณา
การกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความ
สุข และประสบความสําเร็จในรูปแบบของตน
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิด 3 Core Pillars ที่นํามา
บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.รอยละของนักเรียนที่ไดเรียน
ตามความถนัด ความสนใจ สอดคลองกับอาชีพในฝน เรียนรูอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จใน
การเรียน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลอง - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการ Cambridge International ( English Mathematics and Science)

คาเปา
หมาย
80.00 : 1.นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรดวย
หลักสูตรมาตรฐาน Cambridge International และผานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตามหลักสูตร
Cambridge International และผานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
มาตรฐาน
การศึกษา
สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.
Page 52 of 104

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)

3. โครงการจัดการเรียนรูตาม Ability Level เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนเรียนรูและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ตามมาตรฐาน Cambridge กับ
กลุมเพื่อนที่มีระดับความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษที่ใกลเคียงกัน 2. นักเรียนมีความเขาใจและ
มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนรอยละ 100 เรียนรูและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ตามมาตรฐาน
Cambridge กับกลุมเพื่อนที่มีระดับความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษที่ใกลเคียงกัน 2. นักเรียนรอย
ละ 80 มีความเขาใจและมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
วัดกระทรวง
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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ยุทธศาสตรที่ 6
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลกที่เขมแข็ง ใสใจสังคม
โครงการ
1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 2.นักเรียนไดแสดงออกถึงความผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามผานกิจกรรมตางๆ
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 2.รอยละของนักเรียนที่ไดแสดงออกถึงความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ผานกิจกรรมตางๆ
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและ
สรางรายได

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6

คาเปา
หมาย
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80.00 : 1.นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนนักเรียนตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยาง
เหมาะสม 2.นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา มีความกตัญูกตเวทีตอบุคลากร
และครูในโรงเรียน 3.นักเรียน มีทักษะในการทํางาน มีความสามารถในการคิด วางแผน สรางสรรค
กิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนรอยละ 100 มีสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนนักเรียนตามบทบาทหนาที่
ของตนไดอยางเหมาะสม 2.นักเรียนรอยละ 80 เกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา มีความ
กตัญูกตเวทีตอบุคลากรและครูในโรงเรียน 3.นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการทํางาน มีความสามารถ
ในการคิด วางแผน สรางสรรคกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสงเสริมระเบียบวินัย สรางนักเรียนสูการเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่เขมแข็ง

คาเปา
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หมาย
80.00 : 1.นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตามกติกาในการอยูรวมกับผูอื่นในโรงเรียนไดอยางมี
ความสุข 2.นักเรียนมีระเบียบ วินัย ในตนเองและเปนแบบอยางที่ดีในสังคมได 3.นักเรียนมีนํ้าใจ ยอมรับ
ความแตกตางที่หลากหลาย และใสใจสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรียนปการศึกษา 2564 2.รอยละ
ของนักเรียนมีระเบียบ วินัย ในตนเอง อยูรวมกับผูอื่นในโรงเรียนไดอยางมีความสุขและเปนแบบอยางที่ดี
ในสังคม 3.รอยละของนักเรียนมีนํ้าใจ ยอมรับความแตกตาง และใสใจสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมโลก

คาเปา
หมาย
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80.00 : นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีประสบการณในการอยูรวมกับผูอื่น ภายใตความแตก
ตางหลากหลาย
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.นักเรียนรอยละ 80 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 2.นักเรียนรอยละ 80 มีประสบการณในการ
อยูรวมกับผูอื่น ภายใตความแตกตางหลากหลาย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน (STPS First Impression)

คาเปา
หมาย
100.00 : 1.นักเรียนมีความสัมพันธกัน และทํางานรวมกันได 2.นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และรวมกัน
สรางวัฒนธรรม กติกา การอยูรวมกันในโรงเรียน 3.นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่มาจากการ
สรางรวมกัน
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ผลสําเร็จ
100.00 : 1.นักเรียนมีความสัมพันธกัน และทํางานรวมกันได 2.นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และรวมกัน
สรางวัฒนธรรม กติกา การอยูรวมกันในโรงเรียน 3.นักเรียนรอยละ 80 ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่มา
จากการสรางรวมกัน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 7
จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย รวมถึงทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้ออํานวย ตอการเรียนรูของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการ
1. โครงการตรวจสอบการเขาออกโรงเรียนและการตรวจวัดอุณหภูมิดวยระบบ Face Scan

คาเปาหมาย
100.00 : โรงเรียนมีเทคโนโลยีบันทึกเวลาเขาออกของนักเรียน บุคลากร บุคคลตาง ๆ การแจงเตือนเรื่อง
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ไมสวมหนากากอนามัย การแจงเตือนเรื่องอุณหภูมิระดับที่เปนไข ที่ไมตองสัมผัสเครื่อง ทําใหลดการแพร
เชื้อ และไมตองใชบุคลากร
ผลสําเร็จ
100.00 : ประสิทธิภาพการทํางานของ Face Scan มีความถูกตองแมนยํา ชัดเจน รอยละ100 ตาม
วัตถุประสงคการใชงาน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา
เอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

2. โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ

คาเปาหมาย
80.00 : ผูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรูจากการใชอุปกรณสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนที่ดีขึ้นหลังจาการติดตั้งอุปกรณสื่อเทคโลโนยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู 2.ระดับความพึงพอใจของผูสอนตอการนําอุปกรณสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
วัดกระทรวง
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 8
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ School Base

คาเปาหมาย
100.00 : 1.ครู นักเรียน ผูปกครอง เขาถึงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด
2.โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของทุกฝาย อยางมีประสิทธิภาพลดความซํ้าซอน ประหยัด
พื้นที่ และเวลาในการนําขอมูลมาใชประโยชนในการบริหารจัดการดานตางๆ ลดการใชกระดาษ และมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ผลสําเร็จ
100.00 : 1.ครู นักเรียน ผูปกครอง เขาถึงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด
2.โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของทุกฝาย อยางมีประสิทธิภาพลดความซํ้าซอน ประหยัด
พื้นที่ และเวลาในการนําขอมูลมาใชประโยชนในการบริหารจัดการดานตางๆ ลดการใชกระดาษ และมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา
เอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ยุทธศาสตรที่ 9
จัดระบบสุขอนามัยและความปลอดภัยใหกับบุคลากร
โครงการ
1. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย

คาเปาหมาย
80.00 : 1.ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองใหเปนไปตามสุขบัญญัติแหงชาติได
ผลสําเร็จ
100.00 : 1.รอยละ 100 ของครู บุคลากร และนักเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
กระทรวงศึกษาธิการ อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 53

วิชา

แปล
จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตาง รอยละของ
ผลพัฒนา
นักเรียน
ระดับ
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ทดสอบ O-NET
การเทียบ
ที่เขา ประเทศป
เฉลี่ย ป 64 ป 64 เทียบ
กับรอยละ
สอบ
2564 2562 2563 2564 เทียบป 63
ป 63
3

คณิตศาสตร

14

24.47

-

31.56 33.61

+2.05

6.50

มี
พัฒนาการ

วิทยาศาสตร

14

31.45

-

43.58 37.09

-6.49

-14.89

ไมมี
พัฒนาการ

ภาษาไทย

14

51.19

-

48.10 67.49 +19.39

40.31

มี
พัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

14

31.11

-

56.25 69.20 +12.95

23.02

มี
พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
การสอบ O-NET ปการศึกษา 2564 ใหโอกาสนักเรียนสอบตามความสมัครใจ นักเรียนจึงไมไดสอบทุกคน
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 26

วิชา
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จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตาง รอยละของ
แปล
นักเรียน
ระดับ
ทดสอบ O-NET
คะแนน คะแนนเฉลี่ย ผลพัฒนา
ที่เขา ประเทศป
เฉลี่ย ป 64 ป 64 เทียบ การเทียบ
สอบ
2564
เทียบป 63
ป 63

วิชา

รอยละ
จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตาง รอยละของ กับแปล
2562 2563 2564
นักเรียน
ระดับ
ทดสอบ O-NET
คะแนน คะแนนเฉลี่ย ผลพั3ฒนา
ที่เขา ประเทศป
เฉลี่ย ป 64 ป 64 เทียบ การเทียบ
สอบ
2564
เทียบป 63
ป 63
กับรอยละ
3

2562 2563 2564
คณิตศาสตร

-

21.28

-

31.56

-

-31.56

-

-

วิทยาศาสตร

-

28.65

-

43.58

-

-43.58

-

-

ภาษาไทย

-

46.40

-

48.10

-

-48.10

-

-

ภาษาอังกฤษ

-

25.56

-

56.25

-

-56.25

-

-

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-

36.87

-

40.08

-

-40.08

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
การสอบ O-NET ปการศึกษา 2564 ใหโอกาสนักเรียนสอบตามความสมัครใจ นักเรียนจึงไมไดสอบทุกคน

Page 63 of 104

2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทอม 1

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ม.1
เรียนรู/
นักเรียน
จํ
า
นวน
รอย จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป

ม.2

ม.3

นักเรียน
นักเรียน
รอย จํานวน
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

144

82

56.94

137

73

53.28

53

15

28.30

คณิตศาสตร

144

75

52.08

137

77

56.20

53

31

58.49

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

144

69

47.92

137

58

42.34

53

43

81.13

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

144

115

79.86

137

102

74.45

53

34

64.15

ประวัติศาสตร

144

71

49.31

137

74

54.01

53

37

69.81

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

144

100

69.44

137

136

99.27

53

44

83.02

ศิลปะ

144

95

65.97

137

91

66.42

53

46

86.79

การงานอาชีพ

144

131

90.97

-

-

-

53

53

100.00

ภาษาตาง
ประเทศ

144

123

85.42

137

94

68.61

53

48

90.57
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เทอม 2

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ม.1
เรียนรู/
นักเรียน
จํ
า
นวน
จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป

ม.2

ม.3

นักเรียน
นักเรียน
รอย จํานวน
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

144

71

49.31

137

75

54.74

53

17

32.08

คณิตศาสตร

144

72

50.00

137

75

54.74

53

24

45.28

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

144

55

38.19

137

65

47.45

53

30

56.60

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

144

117

81.25

137

85

62.04

53

36

67.92

ประวัติศาสตร

144

58

40.28

137

50

36.50

53

34

64.15

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

144

134

93.06

137

124

90.51

53

52

98.11

ศิลปะ

144

107

74.31

137

96

70.07

53

41

77.36

-

-

-

137

118

86.13

53

53

100.00

137

107

78.10

53

47

88.68

การงานอาชีพ
ภาษาตาง
ประเทศ
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144

6,482 4,501.39

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทอม 1

ระดับผลการเรียน
ม.4
ม.5
กลุมสาระการ
เรียนรู/รายวิชา จํานวน นักเรียน รอย จํานวน นักเรียน รอย จํานวน
ผลเรียน
ผลเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ม.6
นักเรียน
รอย
ผลเรียน
ละ
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

134

92

68.66

87

49

56.32

26

15

57.69

คณิตศาสตร

134

106

79.10

87

65

74.71

26

23

88.46

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

134

96

71.64

87

63

72.41

26

17

65.38

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

134

112

83.58

87

70

80.46

26

23

88.46

ประวัติศาสตร

134

98

73.13

87

59

67.82

26

24

92.31

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

134

118

88.06

87

70

80.46

26

25

96.15

ศิลปะ

134

100

74.63

87

63

72.41

26

18

69.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134

120

89.55

87

66

75.86

26

21

80.77

การงานอาชีพ
ภาษาตาง
ประเทศ
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เทอม 2

ระดับผลการเรียน
ม.4
ม.5
กลุมสาระการ
เรียนรู/รายวิชา จํานวน นักเรียน รอย จํานวน นักเรียน รอย จํานวน
ผลเรียน
ผลเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ม.6
นักเรียน
รอย
ผลเรียน
ละ
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

134

85

63.43

87

29

33.33

26

18

69.23

คณิตศาสตร

134

95

70.90

87

64

73.56

26

23

88.46

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

134

94

70.15

87

59

67.82

26

9

34.62

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

134

93

69.40

87

50

57.47

26

18

69.23

ประวัติศาสตร

134

72

53.73

87

44

50.57

26

10

38.46

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

134

125

93.28

87

81

93.10

26

24

92.31

ศิลปะ

134

110

82.09

87

66

75.86

26

21

80.77

-

-

-

87

81

93.10

26

6

23.08

134

110

82.09

87

59

67.82

26

20

76.92

การงานอาชีพ
ภาษาตาง
ประเทศ
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 53

คะแนน คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน จํานวน
เฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
วิชา นักเรียน นักเรียน
ประเทศป
ทั้งหมด เขาสอบ
2564 2562 2563 2564

แปล
ผลตาง รอยละของ
ผลพัฒนา
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
การเทียบ
เฉลี่ย (ป ป 64 เทียบ
กับรอยละ
64 - 63)
ป 63
3

อัลกุ
53.00
รอานฯ

-

37.61

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

53.00

-

35.42

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

53.00

-

50.87

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

53.00

-

36.17

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

53.00

-

42.56

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

53.00

-

42.09

-

-

-

-

-

-

มลายู

53.00

-

40.92

-

-

-

-

-

-

อาหรับ 53.00

-

27.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 26

ผลตาง
แปล
จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ
รอยละของ
คะแนน
ผลพัฒนา
นักเรียน ระดับประเทศ ทดสอบสมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ย ป
เฉลี่ย (ป
การเทียบกับ
เขาสอบ ป 2564
64 เทียบป 63
2562 2563 2564 64 - 63)
รอยละ 3

วิชา

อัลกุ
รอานฯ

-

35.34

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

33.98

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.93

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

37.89

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

31.27

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

49.29

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

37.04

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

21.97

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.1.4 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษา
จํานวน จํานวน อังกฤษ (Common European Framework
ระดับ
นักเรียน นักเรียน of Reference for Languages : CEFR)
ชั้น
ทั้งหมด เขาสอบ
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ
(TOEIC, IEFL, TOEFL
เปรียบเทียบตาราง
มาตรฐาน)

ม.1

144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.2

137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.3

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.4

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.5

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.6

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

I-Career Workshops

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผูเรียน, มาตรฐานที่
3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

-

-

-

-

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย
และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน
รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน
รูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ
พัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence
Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคม PESA (Positive Education School Association)
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 581

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
80.00
คํานวณ
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530

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน
แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

536

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียน
ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

529

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

540

91.22

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
√

-

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

80.00

535

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ

√

-

530

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

540

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยาง
มีเหตุผล

√

-

536

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม
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516

80.00

√

-

547

565

92.08

ยอด
เยี่ยม

94.15

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค
ความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

√

-

529

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

√

-

569

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียน
รู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค
และมีคุณธรรม

√

-

550

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

√

80.00
-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น
ฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
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560

√

ยอด
เยี่ยม

86.75

ดีเลิศ

95.18

ยอด
เยี่ยม

504
80.00

-

504

96.39

553
566

ประเด็นพิจารณา

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น
ฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
√

-

539

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

80.00

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

√

-

533

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม

√

-

521

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
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527

80.00

542

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทอง
ถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

544

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปญญาไทย

√

-

539

90.71

ยอด
เยี่ยม

93.29

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวม
กันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

√

80.00

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

569

80.00

567

√

-

564

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับ
คนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอื่น

√

-

570

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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ยอด
เยี่ยม

97.59

ยอด
เยี่ยม

93.53

ยอด
เยี่ยม

569

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

1.จุดเนน

97.93

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม มีจุดเนนสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล
ดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน จุดเนนดังกลาวเปนเอกลักษณของ
โรงเรียนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนที่มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล สื่อสารไดในระดับนานาชาติ เปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ใฝเรียนรู ตระหนักรูในตนเองและสังคม
2.กระบวนการพัฒนา
ปการศึกษา2564 เปนปการศึกษาที่ 2 ของโรงเรียน ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาในปแรกเปนพลังเพิ่ม
ความมุงมั่นใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกคน รวมกันดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชน
สูงสุด
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

1. การปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียนและผูเรียนมากยิ่ง
ขึ้น โดยมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งดานคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพรอมทั้งแผน
ปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ

2. การพัฒนาผูเรียนดานการคนหาตัวตน และศักยภาพของตน ( Individual Development Plan) สําหรับ
ผูเรียนทุกคน เพื่อการสรางแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล ทําใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุขเพราะไดเรียน
ในสิ่งที่ตนสนใจ และมีความถนัด นําไปสูความสําเร็จในแบบฉบับของตน

3. การบริหารการทํางานและการดูแลผูเรียน ใชแนวคิด Positive School เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีความเขมแข็งทางจิตใจ คนพบและพัฒนาจุดแข็งเชิงบวก
ของตน ยอมรับจุดแข็งของผูอื่น มีทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงกับสถานการณรอบตัว มีสวนรวมใน
สังคม มีทักษะในการพัฒนาอารมณเชิงบวกที่จะผลักดันใหกาวไปสูความสําเร็จ และตระหนักรูทางสังคม
และวัฒนธรรม นอกจากกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดแลว รายวิชาที่มีสวนสําคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะดังกลาวคือวิชา Personal Growth ที่จัดสําหรับผูเรียนทุกคน

4. การจัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล ตามโครงการ Personalized
Learning System เชน ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนของผูเรียนแตละคน มี 2 รูปแบบในทุกระดับชั้น คือ รูปแบบ SelfStudy หรือการเรียนรูดวยตัวเอง มีครูเปนที่ปรึกษา เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีศักยภาพที่จะเรียนรูดวยตัว
เองจากสื่อการเรียนรูของสถาบัน On Demand ที่มีความเขมขนทางวิชาการ ผูเรียนสามารถทบทวนบท
เรียนไดหลายครั้งจนเขาใจ เรียนเวลาใดก็ได เรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได เมื่อเขาใจแลวเรียนตอลวง
หนาไดตามตองการ อีกรูปแบบคือ Blended เปนการเรียนรูกับครู และผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการ
เรียนรูของสถาบัน On Demand ดวย อีกสาระหนึ่งคือภาษาอังกฤษ หรือ Cambridge International
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English จัดตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English จัดแบงผูเรียนแตละระดับชั้นตาม
Ability Level ทุกระดับ เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ และมีความสุข
กับการเรียน

5. การจัดระบบวิชาใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลาย ทั้งวิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีวิชาใหผูเรียนไดเลือกเรียนมากกวา 40 วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิชาให
ผูเรียนไดเลือกเรียนมากกวา 30 วิชา และยังเปดโอกาสใหผูเรียนเสนอวิชาที่ตนสนใจเพิ่มเติมได เพื่อใหผู
เรียนมีความสุขในการเรียนไดเรียนสิ่งที่ชอบ ที่มีความถนัด มีโอกาสคนพบศักยภาพของตนเอง และ
ประสบความสําเร็จในการเรียน

6. การจัดแผนการเรียน Career Tracks ใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแผนการเรียนที่มีความ
สอดคลองกับการศึกษาตอคณะวิชาตางๆในระดับอุดมศึกษา เพื่อการตอยอดสูการประกอบอาชีพ วิชาที่
เรียนจะเปนรายวิชาที่จําเปนตอการเขาเรียนคณะนั้น และเปนประโยชนตออาชีพนั้นๆ โรงเรียนจัดเวลา
เรียนไวให 8 คาบตอสัปดาห โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ไมไดจัดแผนการเรียนเปนแผน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนศิลปคํานวณ หรือศิลปภาษา แตเปนแผนการเรียนที่ผูเรียนเปนผูกําหนด
ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งมีทั้งแผนการเรียนเพื่อการศึกษาตอในประเทศทั้งหลักสูตรไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ แผนการเรียนที่จะไปศึกษาตอตางประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งโรงเรียนมีความ
พรอมดําเนินการจัดหาครูผูเชี่ยวชาญ วิทยากรภายนอก และทรัพยากรการศึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูเรียนโดยผูเรียนไมตองเพิ่มคาใชจาย

7. การสรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา ( Quality Education Network) กับสถาบันทางการศึกษาที่
มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อรวมมือกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

8. การดูแลสุขภาพอนามัย ดานโภชนาการ ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ ดานการปองกันโรคระบาด กา
รดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนตองตรวจ ATK
ในวันแรกของสัปดาหทุกสัปดาหตลอดปการศึกษาผูปกครองและผูมาติดตอโรงเรียน ตองตรวจ ATK ทุก
คนเชนกัน โรงเรียนมีพยาบาลจากโรงพยาบาลมาประจําที่โรงเรียน มีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกผู
เรียนทุกคน รวมทั้งครู และบุคลากรดวย

9. การจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน
9.1 โครงการ สรางเครือขายคุณภาพทางการศึกษา Quality Education Network ( QEN )
9.2 โครงการ Personalized Learning System
9.3 โครงการจัดระบบวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายทั้งกลุมวิชาพื้นฐานและเพิ่ม
เติม
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9.4 โครงการสงเสริมความถนัดทางอาชีพของนักเรียน (RIASEC)
9.5 โครงการ No Child Left Behind (Catch Up)
9.6 โครงการจัดการเรียนรูตาม Ability Level เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลา
ใชภาษาอังกฤษ
9.7 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย
9.8 โครงการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมโลก
9.9 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย

10. การจัดใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียน
ละ 2ครั้ง ควบคูกับการพัฒนาผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

11. การจัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนที่เปนนักเรียนใหมระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่มีผลการสอบคัดเลือกยังไมดีเทาที่ควร ฝายวิชาการจะจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน (Bridge
Course) ในวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ กอนเปดภาคเรียนที่ 1 เปนเวลา 4 สัปดาห
และเมื่อเปดภาคเรียนแลว ผูเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินดานการเรียนไมดีเทาที่ควร ครูผูสอน
แตละรายวิชาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู จะสอนซอมเสริม ฝายวิชาการ มีโครงการ No Child Left
Behind (Catch Up) สําหรับผูเรียนที่ตองปรับปรุงแกไขผลการเรียน

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู รูปแบบ Online ในภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มที่ โรงเรียนจะสงอุปกรณการเรียนที่จําเปนสําหรับ
บางรายวิชา (Learning Box) สงหนังสือแบบเรียนใหผูเรียนทุกคนทางไปรษณีย ครูแตละกลุมสาระการ
เรียนรู มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมรวมกันใหเกิดประโยชนมากที่สุดตอผูเรียน มีการติดตาม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทุกคนอยางสมํ่าเสมอ
3.ผลการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยมไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาดานคุณภาพของผูเรียน
ตามมาตรฐานที่ 1 ไวรอยละ 80.00 และไดดําเนินการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีผลการพัฒนาเปนไปตามเปาหมายที่โรงเรียน
กําหนดไวดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามกระบวนการพัฒนาดังกลาวตลอดปการศึกษา
มีการประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับทั้งดานการอาน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดคํานวณ การพัฒนาการคิดวิเคราะห อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีผลงานการสรางนวัตกรรมจาก
กิจกรรมโครงงาน ผูเรียนมีความสามารถสูงในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และงานอาชีพที่สุจริต มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนคาดหวัง มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง และมีจิตสังคม โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม บรรลุคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษา
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ของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการประเมินรอยละ 93.53 ผลการประเมินคุณภาพที่ไดอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม

Page 82 of 104

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปา
หมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอ
สาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
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2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ
จัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผู
เรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
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√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและ
การเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มี
ผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่
ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

5.00

ยอด
เยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
5.00
รู

ยอด
เยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการ
เรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนราย
บุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และ
มีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม
ศักยภาพของผูเรียน

√

-

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.จุดเนน
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนในการปฏิบัติงาน รวมมือกันวางแผนพัฒนา ดําเนินงาน
ติดตามผลงาน และประเมินผลงานเพื่อชวยกันปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
2.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ ที่ชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเรียนและโรงเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลังและทรัพยากรทางการ
ศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

1. การจัดโครงสรางระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน มีการประชุมทบทวนโครงสรางและพัฒนาให
เหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

2. การจัดโครงสรางระบบบริหาร เปนการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นอยางเปนระบบ ให
ครูและบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารงานไดมาก มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานหลาย
ระดับ เชนระดับชั้น ระดับโครงการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับหัวหนางาน ระดับฝาย ระดับ
โรงเรียน มีการประสานงานในระดับตางๆ มีการประเมินผล และรวมกันแกไขปญหา รวมกันพัฒนาใหดี
ขึ้นอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหการทํางานทุกฝายมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาระบบ School Base ใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนทั้งดานการบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศทั้งหมดของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนรู ผลการเรียนและขอมูลตางๆของผูเรียน การ
เขาถึงขอมูลมีความสะดวก และประหยัดเวลา ทั้งครู ผูปกครอง และผูเรียนทุกคน สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศไดตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล

4. การจัดการศึกษาที่ทันสมัย มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ หลายสถาบัน ครอบคลุมทุกดาน ทําใหเกิดความรวมมืออยางเขมแข็งในการ
พัฒนาผูเรียนรวมกัน และยังเปนประโยชนตอครูในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู สถาบันที่มีความรวมมือ
ทางการศึกษากับโรงเรียนเชน Cambridge Assessment International Education แหงมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ประเทศสหราชอาณาจักร สมาคม PESA (Positive Education Schools Association)
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งโรงเรียนเปนสมาชิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีชื่อเสียงดาน
ดนตรีระดับนานาชาติ บริษัทLearn Corporation ผูนําดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ระดับประเทศ
และบริษัทในเครืออีก 9 บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน)-NIA สถาบันดังกลาวถือเปนเครือขายคุณภาพดานการศึกษาที่ใหความรวม
มืออยางดียิ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เพื่อประโยชนตอการบริหารงานและการจัดการ

เรียนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยชวยใหผูเรียน เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

6. การใหความสําคัญดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ลดการใชกระดาษลดการใชทรัพยากรอยาง
ฟุมเฟอย

7. การจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่

21

และการเปน

Positive School

8. การใชหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการบริหารจัดการ และการดูแลผูเรียน ทําใหเกิด
พลังความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
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9. การจัดทําโครงการตางๆเพื่อสงเสริมการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เชน
9.1 โครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
9.2 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (LS-Lesson Study)
ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community )
9.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความรวมมือภายในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
9.4 โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
9.5 โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ
9.6 โครงการตรวจสอบการเขาออกโรงเรียนและการตรวจวัดอุณหภูมิดวยระบบ Face Scan
9.7 โครงการพัฒนาระบบ School Base
3.ผลการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการ ตามมาตรฐานที่ 2 ไวที่ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ แตดวยความรวมมือรวมใจกันของผูบริหาร ครู
บุคลากรทุกคนทุกฝาย ที่มุงมั่นจะพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพทุกดานเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด ทําใหการดําเนิน
งานตามมาตรฐานที่ 2 บรรลุผลอยูที่ระดับคาเปาหมาย 5 ผลการประเมินคุณภาพที่ได ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 78

จํานวน
ครูที่ผาน ผลการ ผลการ
เปา
เกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
กําหนด ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

75

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

√

-

78

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา
ไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

78

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ
สําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ
ความชวยเหลือพิเศษ

√

-

62

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ
ผลงาน

√

-

78

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู
เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได

√

-

78

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู
Page 89 of 104

80.00

80.00

71

96.15

ยอด
เยี่ยม

91.03

ยอด
เยี่ยม

จํานวน
ครูที่ผาน ผลการ ผลการ
เปา
เกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
กําหนด ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู

√

-

78

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการเรียนรู

√

-

57

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

√

-

78

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

80.00

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

78

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข

√

-

78

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน
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78

80.00

78

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

√

-

78

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรู

√

-

78

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวน
ครูที่ผาน ผลการ ผลการ
เปา
เกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
กําหนด ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน
ผล

√

-

78

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไป
ใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

78

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

80.00

78

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
จัดการเรียนรู

√

-

78

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง

√

-

78

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

97.44

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
1.จุดเนน
การพัฒนาผูเรียนใหคนหาตัวตนและศักยภาพของตนเพื่อสรางแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (IDP-Individual
Development Plan) ภายใตสิ่งแวดลอมของ Positive School หรือโรงเรียนจิตวิทยาเชิงบวก ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตน
ถนัดและมีความสนใจ นําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จในแบบฉบับของตน
ครูพัฒนาการ
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จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เนนการพัฒนาผูเรียนรอบดาน การพัฒนาดัง
กลาวเปนจุดเนนสําคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน
2.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียน เรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สรางโอกาสใหผูเรียนเปนผูใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง ครูไดรับการเตรียม
ความพรอมทั้งการจัดการเรียนรูในชวงเวลาปกติ และชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม
ชวงเวลาเปดเรียนปกติ(On-site) แลว แตมีผูเรียนที่ยังมาเรียนไมได ครูก็รวมมือกันพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูทั้งรูป
แบบ On-site และ Online ควบคูในเวลาเดียวกัน ผูเรียนที่อยูที่บานไดเรียนรูไปพรอมกับเพื่อนๆที่โรงเรียน นอกจากนี้
เอกลักษณของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม เปนโรงเรียนที่พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคลดวยหลักจิตวิทยาเชิง
บวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทั้งดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพรอมของครูและบุคลากร สิ่งแวดลอม
ที่เอื้ออํานวย เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

1. การเตรียมความพรอมของครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การดูแลผูเรียนตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวก

2. การพัฒนาครู IDP ซึ่งมีบทบาทหนาที่เปนครูประจําชั้น และเปนที่ปรึกษาแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล
(Individual Development Plan) ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา ประสานความรวมมือกับผู
ปกครอง มีการจัดอบรมครู IDP เรื่องการดูแลผูเรียนทั้งดานการเรียน การใชชีวิตในโรงเรียน การปรับตัว
กับเพื่อน การปรับตัวกับสถานการณตางๆ การปรับพฤติกรรม การคนหาตัวตนและสรางแผนการเรียนรู
รายบุคคล การเสริมแรงเชิงบวก และการสรางการคิดแบบเติบโต ( Growth Mindsets) เพื่อใหครูนํา
ความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ทั้งดานศักยภาพ ความสามารถทางการ
เรียน ความถนัด ความสนใจ ใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จตามความมุงหวัง
ของแตละคน

3. การจัดระบบการเรียนรูที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล โดยไมทิ้งใคร (No Child Left
Behind)

4. การจัดระบบวิชาเลือกที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ทั้งกลุมวิชาพื้น
ฐานและกลุมวิชาเพิ่มเติม
บวกเพื่อพัฒนาตอยอด

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขไดคนหาศักยภาพของตนเองคนหาจุดแข็งเชิง

5. การสงเสริมใหผูเรียนไดสํารวจความชอบ ความถนัด ความสนใจทางอาชีพผานแบบวัดความถนัด และ
ความสนใจทางอาชีพ RIASEC และจัดแผนการเรียนใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามสายอาชีพ หรือ Career
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Tracks ที่ผูเรียนสนใจ

6. การจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนทั้งดานวิชาการ ทั้งดานทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21

7. การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดใหมีสภานักเรียนจากการเลือกตั้ง สภานักเรียนมีบทบาทใน
การเปนผูนํานักเรียนทั้งโรงเรียน มีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ตอนักเรียน
รวมทั้งกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม การชวยเหลือผูดอยโอกาส โรงเรียนเปดโอกาสใหสภานักเรียนคิด
ริเริ่มโครงการตางๆในทางสรางสรรค ใหนักเรียนทั้งโรงเรียนมีสวนรวม หากนักเรียนมีขอเรียกรองหรือ
ตองการใหโรงเรียนแกไขปรับปรุงอะไร สามารถเสนอผานสภานักเรียนได โรงเรียนใหสภานักเรียนรวมคิด
รวมกําหนด School Agreement ที่นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติมากกวาระเบียบปฏิบัติที่มา
จากครูเปนผูกําหนด

8. การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝรูใฝเรียน รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง เรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งเปน
ลักษณะของAutonomous Learner ผูเรียนจะรูวาตนเองรูอะไร ไมรูอะไร จะเรียนรูไดอยางไร จาก
ที่ไหน ผูเรียนลักษณะนี้จะมีความรับผิดชอบ ทํางานเปนระบบ มีทักษะชีวิต ครูจึงควรสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนอยางจริงจัง เพราะในอนาคตการเรียนรูจากสื่อจะมีบทบาทสําคัญมากกวาการเรียนจากครู ครูจะ
ลดบทบาทเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูไดทั้งจากความสําเร็จ
และความผิดหวัง ความรูจะติดตัวผูเรียนไปไดไมนาน แตวิธีการเรียนรูจะติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต

9. การประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนทุกคน ไมทิ้งผูเรียนแมแตคนเดียว เปด
โอกาสใหผูปกครองติดตามความกาวหนาของผูเรียนทั้งดานการเรียนและดานพฤติกรรม
ผานระบบ
School Base ของโรงเรียน เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน และชวยกันสรางโอกาสใหผูเรียน
ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง

10. การใชระบบบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนความเปน Positive School ชวยใหการบริหารงานมี
ความราบรื่น เกิดความรวมมือรวมใจ ผูเรียนมีความสุขในการเรียน

11. การแกไขปญหาการเรียนและการดําเนินชีวิตทั่วไปของผูเรียน รวมถึงผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ งาน
สุขภาวะใจของโรงเรียน จัดบริการใหคําปรึกษาที่หอง ID Lab หรือ “หองหวงใย” มีครูที่เชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาคลินิก อยูประจํา พรอมใหคําปรึกษาทั้งรูปแบบ On-site และ Online และยังมีโครงการ
Special Need Support System เพื่อชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนยังมีครูประจํา
การดานการศึกษาพิเศษ และมีความรวมมือกับองคกร Life Education Thailand มีผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาเชิงบวกเปนที่ปรึกษาประจําใหกับโรงเรียน

12. การสนับสนุนดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน ใหมีความพรอมและทันสมัยอยูเสมอ เพื่ออํานวย
ประโยชนทั้งงานบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูของผูเรียนทุกหองเรียน และหองปฏิบัติการ
3.ผลการพัฒนา
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โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามมาตรฐานที่ 3 ไวที่รอยละ 80.00 ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ แตดวย
ความรวมมือรวมใจกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคนทุกฝาย ที่มุงมั่นจะพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพทุกดานเพื่อใหผู
เรียนไดรับประโยชนสูงสุด ทําใหการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 บรรลุผลอยูที่รอยละ 97.44 ผลการประเมินคุณภาพที่
ได ระดับยอดเยี่ยม

Page 94 of 104

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ยอดเยี่ยม
คิดเห็นและแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ยอดเยี่ยม
ได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร ผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งจากรายวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ มีการจัดโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย โครงการ
หมอภาษาพัฒนาทักษะ ในวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดแบงผูเรียนแตละระดับชั้นตาม Ability Level ทุกระดับ เพื่อสราง
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ และมีความสุขกับการเรียน กิจกรรมดังกลาวเพิ่มการพัฒนาผู
เรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ใหดียิ่งขึ้น 2.การจัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผูเรียนรายบุคคล ตามโครงการ Personalized Learning System เชน ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนของผูเรียนแตละคน ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดรับการปรับพื้นฐาน (Bridge Course) ในวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
กอนเปดภาคเรียนที่ 1 เปนเวลา 4 สัปดาห นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดโครงการ No Child Left Behind (Catch Up) สําห
รับผูเรียนที่ตองปรับปรุงแกไขผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในทุกกลุมสาระ เนนกระบวนการคิด การไดลงมือ
ปฏิบัติ มีโครงการจัดการเรียนรูรูปแบบ PBL และ STEM เพื่อพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม กิจกรรมดังกลาวชวยสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห อภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปญหา มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียน 3.โรงเรียนใหการสนับสนุนครูและผูเรียนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางานอยางสรางสรรค
4. การจัดใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ควบคูกับการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมตางๆ ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี มีความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 5. โรงเรียนมีจุดเนนในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหคนหาตัวตน และศักยภาพของตน จึงมีกิจกรรมการเรียนรู และโครงการตางๆที่สงเสริมสนับสนุนใหผู
เรียนมีความรู มีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ผูเรียนไดรูจุดแข็งเชิงบวกของตน ไดสํารวจความชอบ ความ
ถนัด ความสนใจทางอาชีพผานแบบวัดความถนัด และความสนใจทางอาชีพ RIASEC มีโครงการ I-Career Workshops
ที่ใหผูเรียนไดเรียนรูโลกกวางทางอาชีพ ไดสัมผัสงานจริงๆของแตละอาชีพ เพื่อใหเขาใจลักษณะงาน เปนการสรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัด 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่เขมแข็ง ใสใจสังคม เปน
ยุทธศาสตรสําคัญขอหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งมีโครงการสนับสนุนหลายโครงการที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคา
นิยมที่ดี มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
เขาใจผูอื่นและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 7.โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกาย มีพยาบาลประจําเพื่อดูแล
สุขภาพผูเรียน มีการตรวจสุขภาพประจําป การโภชนาการทั้งอาหารและนํ้าดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย การดูแลผูเรียน ใช
แนวคิด Positive School เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีความเขมแข็งทาง
จิตใจ การแกไขปญหาการเรียนและการดําเนินชีวิตทั่วไปของผูเรียน รวมถึงผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ งานสุขภาวะใจ
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ของโรงเรียน จัดบริการใหคําปรึกษาที่หอง ID Lab หรือ “หองหวงใย” มีครูที่เชี่ยวชาญดานจิตวิทยาคลินิก อยูประจําทุก
วัน พรอมใหคําปรึกษาทั้งรูปแบบ On-site และ Online และยังมีโครงการ Special Need Support System เพื่อชวย
เหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนมีครูประจําการดานการศึกษาพิเศษ และมีความรวมมือกับ องคกร Life
Education Thailand มีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเชิงบวกเปนที่ปรึกษาประจําใหกับโรงเรียน มีการจัดโครงการ Don’t
Bully,Have Empathy เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูและปองกันการกลั่นแกลงในโรงเรียน กิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหผู
เรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตใจที่ดี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีความสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียน และผูเรียน มีการตรวจสอบ ประเมินผลและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 2.การจัดโครงสรางระบบบริหาร เปนการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นอยางเปน
ระบบ ใหครูและบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารงานไดมาก มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานหลายระดับ
เชนระดับชั้น ระดับโครงการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับหัวหนางาน ระดับฝาย ระดับโรงเรียน มีการประสานงานใน
ระดับตางๆ มีการประเมินผล และรวมกันแกไขปญหา รวมกันพัฒนาใหดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหการทํางานทุกฝายมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ School Base ใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนทั้งดานการบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศทั้งหมดของโรงเรียน และดานการจัดการเรียนรู 3.การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2564 มีคณะ
กรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ โดยเนนการประเมินเพื่อพัฒนา มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของทุกกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตลอดปการศึกษา และจัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4. การจัดการศึกษาที่ทันสมัย มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลายสถาบัน ครอบคลุมทุกดาน ทําใหเกิดความรวมมืออยางเขม
แข็งในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน และยังเปนประโยชนตอครูในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู 5.การบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประโยชนตอการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรูที่
ทันสมัยชวยใหผูเรียน เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 6.การใชหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการบริหารจัดการ
และการดูแลผูเรียน ทําใหเกิดพลังความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 7.การจัดสถานที่และสิ่ง
แวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21เนนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ลดการใชกระดาษ
ลดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย 8. การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ใหโอกาสครูและบุคลากร
ไดอบรมเพิ่มพูนความรู ทั้งที่หนวยงานภายนอกจัด และโรงเรียนจัดเองซึ่งเนนการอบรมปฏิบัติการ และการพัฒนาครูมือ
อาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (LS-Lesson Study) ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ( Professional
Learning Community )
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.เอกลักษณของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม เปนโรงเรียนที่พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคลดวยหลักจิตวิทยา
เชิงบวก มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โรงเรียนจึงตองมีความพรอมทั้งดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพรอมของ
ครูและบุคลากร สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
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ทุกกลุมสาระ เนนกระบวนการคิด การไดลงมือปฏิบัติ โรงเรียนใหการสนับสนุนดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความพรอมและทันสมัยเสมอ เพื่ออํานวยประโยชนทั้งงานบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูของผูเรียนทุกหองเรียน
และหองปฏิบัติการ 3.การใชระบบบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนความเปน Positive School เพื่อสรางสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัย ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีความเขมแข็งทางจิตใจ 4.การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สราง
โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 5.การจัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
4. จุดควรพัฒนา
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
ปการศึกษา 2564 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานตางๆ ยังไมสมบูรณเทาที่ควรเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณบรรเทาลงในปการศึกษา
2565 จุดที่ควรพัฒนาใหสมบูรณขึ้นดานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมีดังนี้ 1.การเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูและ
ประสบการณจากแหลงเรียนรูภายนอก การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมโดยสามารถ
นําผูเรียนลงพื้นที่จริงได 2.การปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากผูเรียนเพิ่งจบชั้นประถมศึกษาปที่6 จากหลากหลายสถานศึกษาทํา
ใหพื้นฐานความรูตางกัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.เพิ่มการจัดประชุมระหวางฝายวิชาการกับวิทยากรภายนอกจากสถาบันตางๆ ที่เปนเครือขายความรวมมือทางการ
ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจรวมกันในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และระเบียบปฏิบัติดาน
ตางๆของโรงเรียน 2.ดําเนินโครงการพัฒนาครูมืออาชีพดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) ผาน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community- PLC) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.สนับสนุนให
ครูทําวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาผูเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.พัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถดวยการจัดอบรมปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด การ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองหรือ Autonomous Learner การสรางขอสอบที่มีคุณภาพและการจัดทํา
คลังขอสอบที่มีมาตรฐาน 2.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือ
พิเศษ
5. แนวทางการพัฒนา
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1. จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาในปการศึกษา
2564 ที่ผานมา เพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด ครอบคลุมทุกดาน และเตรียมความพรอมใหมากที่สุด เพื่อการ
จัดการศึกษาในปการศึกษาตอไป ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

2. วางแผนการทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ระหวางครูไทย ครูตางชาติ ครูวิทยากรภายนอกจากสถาบันที่
เปนเครือขายความรวมมือทางการศึกษา
ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง

เพื่อ

3. พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพผาน PLC อยางเปนระบบที่ชัดเจนและนําชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
6. ความตองการชวยเหลือ

1. ดานการจัดการศึกษาเฉพาะสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ( Students with Special Needs) แม
โรงเรียนจะมีโครงการ Special Need Support System เพื่อชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
แตในปการศึกษาตอไปจํานวนผูเรียนกลุมนี้อาจมีเพิ่มมากขึ้น และมีลักษณะพิเศษที่ตองการการดูแลที่
แตกตางกัน โรงเรียนจําเปนตองเตรียมการเพื่อใหผูเรียนทุกคน มีความสุขในการเรียนและประสบความ
สําเร็จตามแบบฉบับของตน

2. ดานการรับขาวสารการศึกษา และขาวสารดานการจัดกิจกรรมการศึกษาจากหนวยงานตางๆที่จัดขึ้นยังมี
ความลาชา
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- การพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan)
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม มีวิสัยทัศนที่มุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายรายบุคคล เนนการพัฒนาผู
เรียน ใหรูจักตนเอง รูศักยภาพของตน เพื่อนําไปพัฒนาแผนการเรียนรายบุคคลใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ
ของตน ผูเรียนแตละคนมีความถนัด และความสนใจที่ตางกัน หากผูเรียนไดรูจักตนเองไดเรียนในสิ่งที่ตนถนัดและมีความ
สนใจ จะเรียนรูอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางโอกาสใหผูเรียนสามารถ
คนหาตัวตนและความถนัดผานกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรายวิชาตางๆ รวมทั้งวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมของ
โรงเรียน วิชาที่มีความสําคัญตอ IDP คือ วิชา Personal Growth ที่ผูเรียนไดเรียนทุกคน เปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาจุดแข็งเชิงบวกของผูเรียน ( Character Strength ) ใหเกิดศักยภาพ มีเปาหมายในการพัฒนาตน มีกิจกรรมที่
ใหผูเรียนสะทอนความคิด ความรูสึกเมื่อทํากิจกรรมตางๆ และวิชานี้จะชวยใหผูเรียนไดสํารวจ ความถนัดและความสนใจ
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ทางอาชีพ โดยใชเครื่องมือRIASEC ของนักจิตวิทยาชื่อ Dr.John Lewis Holland สํารวจความถนัดและความสนใจทาง
อาชีพ ชวยใหผูเรียนมีเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้นในการจัดแผนการเรียนใหกับตนเอง นําไปสูการเลือกคณะวิชา เลือก
มหาวิทยาลัย เพื่อตอยอดสูอาชีพที่สนใจและมีความถนัด นอกจากนี้กิจกรรมของโครงการตางๆ ที่สรางโอกาสใหผูเรียน
ไดสํารวจตนเอง ไดสํารวจความถนัด ความสนใจ รูศักยภาพ และมีความพรอมมากขึ้นในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาซึ่ง
จะตอยอดสูเสนทางอาชีพที่ผูเรียนสนใจ ไดแก

1.

โครงการ Personalized Learning System

2.

โครงการจัดระบบวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายทั้งกลุมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

3.

โครงการ STPS Sandbox ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย ซึ่งมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนคนพบตัวตน
ไดแก
3.1 กิจกรรม Goal Catcher คนหาตัวตน คนพบอาชีพ
3.2 กิจกรรม ID Camp พี่แนะแนวฝน นองฉันตองไดเขามหาวิทยาลัย
3.3 กิจกรรม STPS Internship ฝกงานตามสายอาชีพ
3.4 กิจกรรม Strength Finder อาชีพในฝนจากจุดแข็งของฉัน
3.5 กิจกรรม Designing Your Life ออกแบบชีวิตพิชิตเปาหมาย

4.

โครงการ Success Step บันไดการเรียนรูมุงสูมหาวิทยาลัย กิจกรรมในโครงการไดแก
4.1 กิจกรรม Success Plan รูแผนการเรียน เตรียมพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย
4.2 กิจกรรมสอบ Mock Exam
4.3 กิจกรรมจับมือจัดอันดับ

5.

โครงการ I-Career Workshops

นอกจากนี้ การจัดแผนการเรียนรูปแบบ Career Tracks ยังชวยใหผูเรียนคนพบตัวเอง คนพบอาชีพ
เพราะเปนแผนการเรียนที่มีความสอดคลองกับการศึกษาตอคณะวิชาตางๆในระดับอุดมศึกษา เพื่อการตอยอดสูการ
ประกอบอาชีพ วิชาที่เรียนจะเปนรายวิชาที่จําเปนตอการเขาเรียนคณะนั้น และเปนประโยชนตออาชีพนั้นๆ โรงเรียนจัด
เวลาเรียนไวให 8 คาบตอสัปดาห โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ไมไดจัดแผนการเรียนเปนแผนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร แผนศิลปคํานวณ หรือศิลปภาษา แตเปนแผนการเรียนที่ผูเรียนเปนผูกําหนดตามความถนัดและความ
สนใจ ซึ่งมีทั้งแผนการเรียน เพื่อการศึกษาตอในประเทศทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ แผนการเรียนที่จะไป
ศึกษาตอตางประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งโรงเรียนมีความพรอมดําเนินการจัดหาครูผูเชี่ยวชาญ วิทยากรภายนอก
และทรัพยากรการศึกษาที่จะสนับสนุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผูอํานวยการ
พินัตฎา ภิญโย เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ
ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครัง้ ที่ 1/ 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องผูอ้ านวยการ
----------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย
นางนิรดา
วงศ์อนันต์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี
ดร.ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย
นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร
นายสาธร
อุพันวัน
นายสุธี
อัสววิมล
นายธานินทร์
ทิมทอง
นายวิศรุต
วิญญูเอกสิทธิ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อานวยการ/เลขานุการ
ผู้จัดการ
ผู้แทนครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณา
1.1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
ผู้อานวยการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ได้ดาเนินการพัฒนาการศึกษา ที่เน้นคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 มีการจัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ในปีการศึกษา 2564 ก็ได้ดาเนินการ
เช่นเดียวกัน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา และมีการจัดประชุมตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกั นคุณภาพภายใน เมื่อวันที่
23 มี นาคม 2565 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา ซึ่ง ประกอบด้ วยผู้บ ริห าร หั วหน้างานของทุ กฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากนั้นงานประกันคุณภาพได้นาผลการประเมิน
ทั้ง 3 มาตรฐานของทุกกลุ่มมาจัดทาเป็น รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ในวาระการประชุมครั้งนี้ จึงขอนาเสนอ รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา
2564 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้พิจารณาก่อนนาส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึ กษาเอกชน (สช.)ต่อไป ซึ่งในปีนี้มีระเบียบการส่ง รายงานการประเมิ นตนเองในรูปแบบ E-SAR เช่นเดียวกั บ ปี
การศึกษา 2563 ระยะเวลาในการส่งตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม - วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา แล้วมีมติอนุมัติ รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา
2564 ให้นาส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามเวลาที่สช.กาหนด พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนที่ได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดี ทั้งปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
ผู้อานวยการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อรายงานการประเมินตนเอง ได้รับการ
อนุมัติแล้ว โรงเรียนจะพร้อมส่ง สช. ได้ภายในเดือนพฤษภาคม นี้
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
นายวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์
ผู้บันทึกการประชุม

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสําเร็จ ของ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

แผนผังอาคารสถานที่
( แผนผังอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

อาจารย์เศรษฐพล ไกรคุณาศัย
ผู้อำนวยการ

คุณนิรดา วงศ์อนันต์กุล
ผู้จัดการโรงเรียน

ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายกิจการนักเรียน

ดร.ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายวิชาการ

ครูวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายบริหาร
รศ.ดวงกมล สินเพ็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพ

ครูกาญจนาพร แสงแดง
หัวหน้างานวิชาการ

Mr.James McNamara
Head of Department CAIE

ครูปิ มปภา วิเศษศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ครูประไพภัทร วันดี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูพิมพ์พรรณ ชูกร
หัวหน้างานทะเบียน
วัดผลและประเมินผล

ครูภรภัทร สีทองเพีย
หัวหน้างานส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน

ครูพิศิษฐ์ รักษ์จินดา
หัวหน้ากลุ่ม IDP ม.1-4

ครูณัฐภัทร ปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่ม IDP ม.5-6

ครูตรีวิทย์ เลิศจตุรพร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ครูหิรัญ ปัจฉิม
หัวหน้ากลุ่ม i-Career

ครูจิรัฐิติกาล วชิระโชติกุลวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูวีรภัทร ไพศาล
ภาณุมาศหัวหน้ากลุ่ม
i-Plan

ครูจิรัฏฐ์ บุญนำพา
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา
สุขศึกษา
ครูพรทิพย์ อ่วมกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ครูจิตสมนึก ภูแสงสั่น
หัวหน้างานส่งเสริม
สวัสดิภาพนักเรียน

ครูกัลยา ปานบุญ
หัวหน้างานเสริมสร้าง
อัตลักษณ์

ครูประภัสสร ฉันทศิริเวทย์
หัวหน้างานสุขภาวะใจ

ครูปานชนก เวียงนาค
หัวหน้างานพัฒนาโรงเรียน
เชิงบวก

งานประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศิลป์

งานอาคารและสถานที่

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณภรณ์ทิพย์ ประคองสุข
หัวหน้ากลุ่มงานรับสมัคร
นักเรียน

งานบัญชีและการเงิน

คุณวสุ ตระกูลเมฆี
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

งานจัดซื้อและพัสดุ

คุณวิศรุต พงษ์พันธ์ปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและโครงการพิเศษ

งานทรัพยากรมนุษย์

งานโภชนาการ

งานธุรการ อนามัย

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.

ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (บังคับเลือก)

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
3
4
4
5
3
1
2
2
2

1.5
2
2
2.5
1.5
0.5
1
1
1

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ (Cambridge) 1
วิทยาศาสตร์ (Cambridge) 1
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
หน้าที่พลเมือง 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
1 0.5

2
2
1
3
-

-

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
เทคโนโลยี

3
4
4
3
3
1
2
2
2

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
คณิตศาสตร์ (Cambridge) 2
วิทยาศาสตร์ (Cambridge) 2
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
Problem-based Learning (PBL) 1
หน้าที่พลเมือง 2

2 1
3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
2 1
1 0.5

Learner Development Activities
ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

2
1
3
-

udents from M.1-3 must learn 3 credits of Fine Art, and 3 credits of Music and Thai Dance

1.5
2
2
1.5
1.5
0.5
1
1
1

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
เทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.
3
4
4
5
3
1
2
2
2

1.5
2
2
2.5
1.5
0.5
1
1
1

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ (Cambridge) 3
วิทยาศาสตร์ (Cambridge) 3
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
Problem-based Learning (PBL) 2
หน้าที่พลเมือง 3

3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
2 1
1 0.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

2
1
3
-

-

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ชม. นก.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (บังคับเลือก)

3
4
4
3
3
1
2
2
2

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
คณิตศาสตร์ (Cambridge) 3
วิทยาศาสตร์ (Cambridge) 3
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
หน้าที่พลเมือง 4

2 1
3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
1 0.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

2
2
1
3
-

Art (…..) * Students from M.1-3 must learn 3 credits of Fine Art, and 3 credits of Music and Thai Dance

1.5
2
2
1.5
1.5
0.5
1
1
1

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (การจัดการการเงิน 1)

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.
3
4
4
5
3
1
2
2
2

1.5
2
2
2.5
1.5
0.5
1
1
1

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ (Cambridge IGCSE) 1
วิทยาศาสตร์ (Cambridge IGCSE) 1
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
Problem-based Learning (PBL) 2
หน้าที่พลเมือง 5

3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
2 1
1 0.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ชม. นก.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (การจัดการการเงิน 2)

3
4
4
3
3
1
2
2
2

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
คณิตศาสตร์ (Cambridge IGCSE) 2
วิทยาศาสตร์ (Cambridge IGCSE) 2
วิชาเลือกเสรี 1 (….)
วิชาเลือกเสรี 2 (…..)
หน้าที่พลเมือง 6

2 1
3 1.5
3 1.5
2 1
2 1
1 0.5

1.5
2
2
1.5
1.5
0.5
1
1
1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
3
-

-

ลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

Art (…..) * Students from M.1-3 must learn 3 credits of Fine Art, and 3 credits of Music and Thai Dance

2
2
1
3
-

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
Mathematics (Cambridge International)
Sciences (Cambridge International)
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
วิชาเลือกตามสายอาชีพ A
วิชาเลือกตามสายอาชีพ B
วิชาเลือกตามสายอาชีพ C
วิชาเลือกตามสายอาชีพ D
วิชาเลือกตามสายอาชีพ E
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.
2
3
3
5
2
1
2
2
2
22

4
4
4
4
2
1
19

1
3
-

1
1.5
1.5
2.5
1
0.5
1
1
1
11

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
Mathematics (Cambridge International)
Sciences (Cambridge International)
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
เทคโนโลยี

2
2
2
2
1
0.5
9.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
วิชาเลือกตามสายอาชีพ A
วิชาเลือกตามสายอาชีพ B
วิชาเลือกตามสายอาชีพ C
วิชาเลือกตามสายอาชีพ D
วิชาเลือกตามสายอาชีพ E
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ชม. นก.
2
3
3
3
2
1
2
2
2
20

1
1.5
1.5
1.5
1
0.5
1
1
1
10

2 1
4 2
4 2
4 2
4 2
2 1
1 0.5
21 10.5

1
3
-

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
Mathematics (Cambridge International)
Sciences (Cambridge International)
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
วิชาเลือกตามสายอาชีพ A
วิชาเลือกตามสายอาชีพ B
วิชาเลือกตามสายอาชีพ C
วิชาเลือกตามสายอาชีพ D
วิชาเลือกตามสายอาชีพ E
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.
2
3
3
5
2
1
2
2
2
22

4
4
4
4
2
1
19

1
3
-

1
1.5
1.5
2.5
1
0.5
1
1
1
11

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
Mathematics (Cambridge International)
Sciences (Cambridge International)
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

2
2
2
2
1
0.5
9.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
วิชาเลือกตามสายอาชีพ A
วิชาเลือกตามสายอาชีพ B
วิชาเลือกตามสายอาชีพ C
วิชาเลือกตามสายอาชีพ D
วิชาเลือกตามสายอาชีพ E
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ชม. นก.
2
3
3
3
2
1
2
2
2
20

1
1.5
1.5
1.5
1
0.5
1
1
1
10

2 1
4 2
4 2
4 2
4 2
2 1
1 0.5
21 10.5

1
3
-

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

ภาคเรียนที่ 2
ชม. นก.
2
2
2
5
2
2
2
2
19

1
1
1
2.5
1
1
1
1
9.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

3
3
2
2
3
13
7
2
3
-

1.5
1.5
1
1
1.5
6.5

-

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ชม. นก.
2
2
2
3
2
2
2
2
17

1
1
1
1.5
1
1
1
1
8.5

2
3
3
2
2
3
15

1
1.5
1.5
1
1
1.5
7.5

10
2
3
-

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.6/2)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

ชม. นก.
2
2
2
5
2
2
2
2
19

1
1
1
2.5
1
1
1
1
9.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (SAT Math1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (SAT Math2)
Free Reading
SAT Reading and Writing
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

3
3
2
3
2
1
14
7
2
3
-

1.5
1.5
1
1.5
1
0.5
7

-

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (...)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (...)
Free Reading
Critical Writing
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ชม. นก.
2
2
2
3
2
2
2
2
17

1
1
1
1.5
1
1
1
1
8.5

2
3
3
2
3
2
1
16

1
1.5
1.5
1
1.5
1
0.5
8

10
2
3
-

-

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ม.6/3)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

ชม. นก.
2
2
2
5
2
2
2
2
19

1
1
1
2.5
1
1
1
1
9.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาจีน
Free Reading
SAT Reading and Writing
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

8
3
2
1
14

7
2
3
-

4
1.5
1
0.5
7

-

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
English (Cambridge International)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา (บังคับเลือก)
ศิลปะ (บังคับเลือก)
การงานอาชีพ (เลือกตามแผนอาชีพ)

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English One-Off)
ภาษาจีน
Free Reading
SAT Reading and Writing
หน้าที่พลเมือง (เรียนนอกเวลา)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ติวเข้ม OnDemand
นักศึกษาวิชาทหาร (นอกเวลาเรียน)
Personal Growth
ชมรม (นอกเวลาเรียน)
Homeroom
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ปีละ 20 ชั่วโมง)

ชม. นก.
2
2
2
3
2
2
2
2
17

1
1
1
1.5
1
1
1
1
8.5

2
8
3
2
1
16

1
4
1.5
1
0.5
8

10
2
3
-

-

undeﬁned
(ประวัติโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝายมัธยม)

ประวัตโิ รงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโครงสร้างทางสังคม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่21 ทําให้สถานศึกษาต้อง
ปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โรงเรียน
สาธิตพัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองเป้าหมายการเรียนรู้รายบุคคลของผู้เรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21 จึงมีโครงการแยกการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ออกมาจัดตั้ง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดย มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษาชั้นนําของประเทศในระดับนานาชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้แก่บริษัท เลิร์น คอร์
ปอเรชั่น จํากัด ( Learn Corporation) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจัก ร จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร่วมกับการเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบัน
Cambridge Assessment International Education แห่งมหาวิท ยาลั ย Cambridge เพื่อ พัฒนาผู้เรี ยนต่ อ ยอดจากฝ่ า ย
ประถม เน้นการเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนสู่ความสําเร็จในอนาคต ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจุดแข็งของโรงเรียนที่มีความ
โดดเด่นในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสากล เอื้อต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ทําให้โรงเรียนมีจุดแข็งรอบด้านทั้งด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม นอกจากจะเป็นโรงเรียนมาตรฐาน Cambridge และได้รับการพิจารณาให้เป็ น
Cambridge International School แล้ว ยังได้เพิ่มการพัฒนาให้เป็นผู้นําด้านการเป็นโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
( IDP School - Individual Development Planning School) โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การพิ จ ารณาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การเลื อ ก
เส้ น ทางอาชี พ RIASEC Model ในการค้ น หาตั ว ตนและศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นเป็น รายบุ ค คล และ ใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาเชิงบวก
( Positive Psychology) ตามแนวทางของสมาคม PESA ซึ่งโรงเรียนเป็นสมาชิก ของสมาคมแห่งนี้ ( Positive Education
Schools Association) ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย แล้วปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้ นการเข้าถึงผู้เรียนในทุกพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อ มลํ้าทางการศึกษาโดยรับนักเรียนทั้งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด จัดหอพักที่ปลอดภัย สะอาด ทันสมัย มีสิ่ง อํานวยความสะดวกได้มาตรฐานสากล มีครูดูแลใกล้ชิด จัด
กิจกรรมให้นักเรียนประจําทั้งด้านวิชาการและทักษะด้านต่างๆช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
โรงเรียนยังมีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมต่างๆ
โดยให้ทุนการศึกษาทุกปี ปีละ 60ทุนแบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 30 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 ทุน
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีหรือ 1 ช่วงชั้น ที่ศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว คือ
3Core Pillars ประกอบด้วย

1. IDP (Individual Development Plan) หลักสูตรค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเองเพื่อการสร้างแผนพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล นําไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างรากฐานสู่ความสําเร็จในแบบฉบับของตน
2. ENG 4 Skills หลักสูตรการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่สามารถใช้สมัคร
เรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level
3. 21st Century Competencies หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21 อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน ควบคู่กับหลักสูตรของสถาบัน On Demand เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ระดับ Ivy League ไทยและ Ivy League โลก
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 3Core Pillars ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะต่างๆที่จําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนได้ใช้หลักการสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษาคุณภาพ( Quality Education
Network) เข้ามาร่วมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด ผู้ที่มาสอนจะต้องมีความรอบรู้ ความชํานาญ
ตัวอย่างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายการศึกษาคุณภาพของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 ได้แก่
1. สถาบัน Cambridge Assessment International Education แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราช
อาณาจักร
2. สมาคม PESA (Positive Education Schools Association) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย สมาคมที่
เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเชิงบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียน (Positive School)
3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านดนตรี
4. BASE Playhouse จัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
5. Ignite เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรภาคอินเตอร์ ได้แก่ภาษาอังกฤษ BMAT SAT IELTS เตรียมนักเรียนเพื่อศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรภาคอินเตอร์
6. On Demand พัฒนาทักษะทางวิชาการ
7. TCASter เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
8. Learn Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้
9. Skooldio พัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21
10. Life Education Thailand สถาบันส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียน
11. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – NIA
12. The Drama Academy จัดการเรียนการสอนการแสดง
13. สถาบันสอนภาษา OKLS
14. Goethe Institut Thailand จัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
15. Crypto Academy by Bitkub จัดการเรียนการสอน สกุลเงิน digital

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เริ่มจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี

