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-สารจากผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  
-สารจากผู้อ านวยการ 
รางวัลน่ายกย่องแห่งปี 
คนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 สรุปผลการด าเนินงาน 
   - มาตรฐานการศึกษา  
     ระดับปฐมวัย 
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สารจากผู้แทนผูร้ับใบอนญุาต 

 

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รัก 

 

เวลานี้พวกเราก็จบปีการศึกษาอีกปีหนึ่ง  พ่อในฐานะผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ก็ขอร่วมยินดี
กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ที่ได้จบปีการศึกษาอีกปีหนึ่ง มีนักเรียนจ านวนมากที่ได้จบชั้นสูง
สุดของโรงเรียนและนักเรียนอีกจ านวนมากที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนซางตาครู้สต่อไป พ่อเชื่อว่า 
เวลานี้นักเรียนทุกคนคงจะทราบผลของการเรียนแล้ว และคงจะมีความยินดีด้วยกันทุกคน 

พ่ออยากจะยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคน  พ่อเชื่อว่า
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาของพวกเรา คงสอนนักเรียนทุกคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ และทักษะไม่แพ้กับโรงเรียนอื่นใด นักเรียนทุกคนจะสามารถเลือกเรียนต่อที่ไหนก็
ได้ ขอแต่ให้นักเรียนรักษาความเป็นนักเรียนที่ดี มีระเบียบวินัยและรักษาความเอาจริงเอาจังไว้ 
เชื่อว่านักเรียนคงจะประสบความส าเร็จอย่างเดียวกับการจบการศึกษาจากโรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษาอย่างแน่นอน  

การเรียนไม่ว่าวิชาใด ก็ย่อมจะมีความยากล าบาก แต่ถ้านักเรียนมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจัง 
นักเรียนก็ย่อมประสบความส าเร็จ และยิ่งความส าเร็จได้มายากเท่าใด ความภาคภูมิใจของนักเรียน
ก็จะมีมากเท่านั้น ขอแต่นักเรียน อย่าท้อถอย ที่ไหนมีความพยายาม ที่นั่นก็จะมีความส าเร็จ และ
ส่ิงที่ส าคัญที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเน้นและมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนซางตา ครู้สศึกษาทุกคน
จะต้องมี คือ คุณธรรมความดีและความดีนี้จะท าให้นักเรียนได้รับความส าเร็จที่แท้จริง พ่อในนาม
ของคณะผู้บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ขอเป็นก าลังใจและขออวยพรให้
นักเรียนทุกคน จงประสบแต่ความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าตลอดไป 

 ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่จบปีการศึกษาชั้นสูงสุด ก็จะต้องเรียนต่อไป พ่อก็ขอร่วมยินดีกับ
การเล่ือนชั้น และขอให้ช่วงหยุดภาคเรียน นักเรียนจงพยายามพักผ่อนให้เต็มที่ จะได้มีก าลังที่จะ
เรียนในปีการศึกษาต่อไป อย่าลืมที่จะทบทวนวิชาความรู้เป็นต้นวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ จะได้
เข้าใจดียิ่งขึ้น และถ้าเป็นไปได้ พ่ออยากให้นักเรียนหาหนังสือเรียนในชั้นที่จะต้องเรียนในปี
การศึกษาใหม่ พยายามอ่านและท าเข้าใจกับบทเรียน เพื่อเมื่อถึงเวลาเรียนจริงๆนักเรียนจะเข้าดี
ขึ้นและสนุกกับการเรียนนั้นๆ 

ส่วนนักเรียนที่จะต้องซ่อม ก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนส าคัญของนักเรียน ที่จะต้องจดจ า และ
ใช้เป็นประสบการณ์ที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไข ดังนั้นอย่าท้อถอย จงจ าไว้ เพื่อปีการศึกษาใหม่ 
นักเรียนจะต้องไม่กระท าเช่นนี้อีก จะต้องตั้งใจเรียน และเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้น เพ่ือนักเรียน
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จะต้องประสบความส าเร็จ และความส าเร็จยังมีอีกมากมายที่จะรอคอยนักเรียนอยู่ และถ้า
นักเรียนน าประสบการณ์นี้มาใช้ นักเรียนก็จะประสบความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่และส าคัญกว่า อย่ าง
เดียวกับบรรดาเพ่ือนและคนอื่นที่ประสบความส าเร็จเหล่านั้น 

 พ่อขอถือโอกาสนี้ ฝากชื่อเสียงของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาไว้กับนักเรียนทุกคน ขอให้
นักเรียนทุกคน จงระลึกว่านักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคนจะต้องเป็นคนดี เป็นเด็กดี มี
มารยาท และมีคุณธรรมอันดีงาม รู้จักเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ รู้จักนบนอบเชื่อฟังท่าน ช่วย
ท่านท างาน และจง อธิฐานภาวนาเพ่ือท่าน อย่าท าอะไรให้ท่านต้องล าบากใจและ เสียใจ แต่จงท า
อะไรเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน ซึ่งจะท าให้ท่านมีความสุขใจและสบายใจ จะได้ไม่ผิดหวัง
ในตัวของนักเรียนและโรงเรียนของนักเรียน 

เป็นที่น่าเสียดายในช่วงหยุดเทอมนี้ พวกเราก าลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นโรค
ที่ร้ายแรงที่สุด และสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆจากการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา จากการอยู่ใกล้ จาก
การสัมผัสคนที่มีเชื้อ จากการจามของคนที่เป็นโรค ฯลฯ ขอให้นักเรียนจงระวังตัว  อย่าออกจาก
บ้าน เพราะพวกเราไม่ทราบว่า ใครจะเป็นโรคนี้และที่จะเป็นพาหะน าเชื้อไวรัสมาแพร่ให้แก่ 
นักเรียนโดยที่นักเรียนไม่รู้ ไม่เห็น ฯลฯ เพราะฉะนั้น จงระวังตัว อย่าอยู่ใกล้คนแม้กระทั่งเพื่อน 
เพราะเวลานี้ได้ทราบว่าโรคโควิด 19 นี้ กลายพันธ์แล้ว มันอยู่ในคนที่เป็นโรคโดยไม่แสดงอาการ
ออกภายนอก นักเรียนจะต้องสวมแมส จะต้องล้างมือบ่อยๆและจะต้องรักษาระยะห่างตลอดเวลา 
และถ้าเป็นไปได้ขอให้นักเรียนอยู่ในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด จะท าให้นักเรียนแคล้ว
คลาดจากการเป็นโรคโควิด 19 และจะได้กลับมาเรียนต่อในปีการศึกษาหน้า  

และที่สุดพ่อในนามของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้
มอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาในการอบรมส่ังสอนลูกของท่านตลอดปี
การศึกษา 2562 ทางโรงเรียนยังยึดมั่นกับจุดประสงค์ที่จะปวารณาตัวที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้และศีลธรรมอันดีงามให้แก่ลูกหลานของท่านและจะพยายามจัดสถานที่และบรรยากาศให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้แก่ลูกหลานของท่าน จะท าให้พวกเขาได้เติบโตในความรู้และ
คุณธรรมความดี จะได้เป็นความภาคภูมิใจของท่าน และวงศ์ตระกูลของท่านตลอดไป 

ขอพระเจ้าและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มครองและอวยพรท่านผู้ปกครอง นักเรียนและทุกคน
ที่มีส่วนในการด าเนินการให้การศึกษา จงประสบแต่ความสุข ความยินดี คิดส่ิงใดให้ได้สมประสงค์ 
ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันในการปลูกปั้นลูกหลานของท่าน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราสืบต่อไป 

     อวยพรมาด้วยความรักและปรารถนาดี 

           (บาทหลวงสมศักดิ์ ธิราศักดิ์) 

         ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
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สารจากผู้อ านวยการ 
  

โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในความ

ร่วมมืออย่างดีที่มีให้กับทางโรงเรียนในทุกกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  2562 ทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียน

ได้ด าเนินการล้วนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพราะในโลกปัจจุบันนี้ เราจะมีแต่ความรู้ทางด้านวิชาการเพียง

อย่างเดียวไม่ได้ 

จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อมที่ก าหลังเกิดขึ้น สภาวะโลกร้อน มลภาวะ

อากาศเป็นพิษ และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( KOVID-19) ซึ่งก าลังแพร่ระบาดทั่วโลกในขณะนี้ โรงเรียน

ได้ตระหนักและพยายามปลูกฝังให้นักเรียนได้ค านึงถึงผลกระทบของส่ิงที่ก าลังเกิดขึ้นโดยร่วมกันรักษา

ส่ิงแวดล้อม เร่ิมจากตัวเราเอง เช่น การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การประหยัดน้ า 

ประหยัดไฟฟ้า การทิ้งขยะให้ถูกที่ การรับประทานอาหารให้หมดไม่ทิ้งเศษอาหาร การลดการใช้

ถุงพลาสติก การรีไซเคิลขยะ เป็นต้น ฝากท่านผู้ปกครองได้เน้นย้ าและร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการ

ปลูกฝังและรักษาธรรมชาติ สิงแวดล้อม เพื่อที่จะท าให้โลกเราน่าอยู่ไปพร้อมๆกัน ตามพระสมณสาส์น 

Laudato Si สมเด็จพระสันตะปะปาฟรานซิสที่ขอให้เราทุกคน “ ปกป้องส่ิงแวดล้อม เพราะเป็นส่วน

ส าคัญในกระบวนการพัฒนา ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบุคคลอื่นๆและส่ิงแวดล้อม ” ( LS.114,141) 

ขอบคุณ คณะกรรมการในสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า คณะครูและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ขอองค์พระเยซูเจ้าแห่งกางเขนศักดิ์สิทธ์ิ องค์อุปถัมภ์

ของโรงเรียน อวยพระพรให้ ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนมีความสุขกาย สุขใจ และประสบ

ความส าเร็จในชีวิตตลอดไป                                       

                                                                                           
             เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
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รางวัลน่ายกย่องแห่งปี 2562  
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ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 12 ปีชาย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
ปี2562จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุรี 

วันท่ี 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตธนบุรี 
 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 18 ปี หญิง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
ปี2562จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุรี 

วันท่ี 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตธนบุรี 
 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 18 ปีชาย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา ปี2562 

จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุร ี

วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
เขตธนบุรี 
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ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 15 ปีชาย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
ปี2562จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุรี 

วันท่ี 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตธนบุรี 
 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 18 ปี หญิง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
ปี2562จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุรี 

วันท่ี 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตธนบุรี 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่น 15 ปีชาย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา ปี2562 

จัดท าโดย ส านักงานเขตธนบุรี 
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562 

ณ  ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
เขตธนบุรี 
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ชมเชย 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน 

รุ่นไม่เกิน 15 ปีชาย 
 

ชนะเลิศ  
การแข่งขันฟุตซอล   
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี 

รายการ GALAXY OF CHAMPIONS DIVISION-1 

(U-13) CHAMPION 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอลลีท U 15 

จัดท าโดย คุณสมพร  คงโครัค 
(หนูเล็ก) 

ณ  สนามฟุตซอลเรารักษ์
บางบอน 
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รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอล FA ภายใน U 15 

จัดท าโดย คุณสมพร  คงโครัค (หนูเล็ก) 
ณ  สนามฟุตซอลเรารักษ์บางบอน 

 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
รายการโรงหมูคัพครั้งที่ 9  

ประจ าป ี2562 

แข่งขันฟุตซอล รุ่นเยาวชน อายุ 15 ป ี
สนับสนุนโดย ส านกังาน ปปส.กทม. 

 

รางวัล ชนะเลิศ  
รายการโรงหมูคัพคร้ังที่ 9  

ประจ าปี 2562 

แข่งขันฟุตซอล รุ่นเยาวชน  
อายุ 13 ปี 

สนับสนุนโดย ส านักงาน ปปส.กทม. 
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ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลลีท U 13 

จัดท าโดย คุณสมพร  คงโครัค (หนูเล็ก) 
ณ  สนามฟุตซอลเรารักษ์บางบอน 

 

 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลลีท U 15 

จัดท าโดย คุณสมพร  คงโครัค (หนูเล็ก) 
ณ  สนามฟุตซอลเรารักษ์บางบอน 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปี 

BMA FUTSAL 2019 
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                ชนะเลิศ 

การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 

รุ่นอายุ 13 ป ี

ณ  โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

 

รางวัลดาวชลัโว 
การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 

รุน่อายุ 13 ป ี

ณ  โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

 

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 

รุ่นอายุ 13 ป ี

ณ  โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์

อนุสรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม 

การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 

รุ่นอายุ 13 ป ี
ณ  โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 

 

รางวัลนักกีฬายอดเย่ียม 
การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 

รุ่นอายุ 13 ป ี

ณ  โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

 

ชนะเลิศ อันดับ 2 

การแข่งขันฟุตซอล TBW YOUTH 

CUP 2019 

รุ่นอายุ 15 ปี 
ณ  โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีพลารักษ์ 
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มาตรฐานการศกึษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ / ตัวบง่ชี ้ น้ าหนัก 

คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.37 ดี 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 0.88 ดี 
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1.5 1.32 ดี 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 1.31 ดี 
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย  
       และ ส่ิงเสพติด 

1 0.88 ดี 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.04 ดี 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 1 0.81 ดี 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 0.81 ดี 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 1 0.77 ดี 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 2 1.66 ดี 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.50 ดีมาก 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู  
      อาจารย์ 

2 1.75 ดี 

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 0.90 ดีมาก 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 0.90 ดีมาก 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 1 0.95 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.33 ดี 
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการ 
      เรียนรู้ 

1 0.86 ดี 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก 
       ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1 0.88 ดี 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1 0.87 ดี 

4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 0.83 ดี 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 0.89 ดี 

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
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คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 17.94 ดี 

 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
 ประสบการณ์ 

2 1.75 ดี 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

2 1.83 ดี 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 2 1.81 ดี 
5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

2 1.83 ดี 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

2 1.85 ดี 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

2 1.67 ดี 

5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 1.84 ดี 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 1.78 ดี 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

2 1.88 ดี 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 

2 1.75 ดี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

20 19.81 ดีมาก 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 2.86 ดี 
6.2ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

3 2.88 ดี 

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
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คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการ 

3 2.92 ดีมาก 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3 2.82 ดีมาก 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

3 2.82 ดีมาก 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 2.82 ดีมาก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2 2.90 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 16.70 ดี 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 3.34 ดี 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 3.36 ดี 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 3.32 ดี 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

4 3.33 ดี 

7.5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 3.34 ดี 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.76 ดีมาก 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 0.95 ดีมาก 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 0.96 ดีมาก 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
 

1 0.96 ดีมาก 

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
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คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.48 ดีมาก 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 0.47 ดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1 0.94 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 4.41 ดี 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

2.5 2.10 ดี 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.5 2.11 ดี 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 4.46 ดี 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

3 2.65 ดี 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 1.81 ดีมาก 
มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 4.35 ดี 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3 2.60 ดี 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 1.75 ดี 
รวมคะแนนที่ได้ 100   

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ได้คะแนน   89.67    คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
เกณฑ์การก าหนดระดับคุณภาพของโรงเรียน 

90-100 – ยอดเยี่ยม 75-89  - ดีเลิศ    60-74 – ดี 50-59 – ปานกลาง    ต่ ากว่า 50 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

                                                 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.29 ดีมาก 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูสุขภาพและออกก าลังกาย  สม่ าเสมอ 0.5 0.44 ดีมาก 

1.2 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 0.45 ดีมาก 

1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

1 0.85 ดีมาก 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 0.88 ดีมาก 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 1 0.82 ดีมาก 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

1 0.85 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5 4.85 ดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 1.98 ดีมาก 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 0.95 ดีมาก 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 1 0.95 ดีมาก 
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 1 0.97 ดีมาก 
มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 4.16 ดี 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  รอบตัว 

2 1.70 ดี 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และต้ังค าถามเพื่อค้นหา
ความรู้เพิ่มเติม 

1 0.89 ดี 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

 

1 0.90 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ( ต่อ) น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 0.90 ดีมาก 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5 4.57 ดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2 1.80 ดี 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 0.87 ดี 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
1 0.88 ดี 

4.4 มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 0.91 ดีมาก 
  มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 4.57 ดี 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 0.73 ดี 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 1.00 ดีมาก 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 2.00 ดีมาก 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 0.85 ดี 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.33 ดี 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 1.75 ดี 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 0.87 ดี 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 0.87 ดี 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 0.84 ดี 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

   

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10 9.38 ดี 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

1 0.79 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ( ต่อ) น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1 0.82 ดี 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

2 1.62 ดี 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

1 0.85 ดี 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1 0.82 ดี 

7.6 ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 0.81 ดี 

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน 

1 0.81 ดี 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 0.93 ดีมาก 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม

ความสามารถ 
1 0.94 ดีมาก 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 9.68 ดีมาก 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

1 0.97 ดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

2 1.95 ดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

2 1.93 ดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

2 1.94 ดีมาก 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 0.96 ดีมาก 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
2 1.93 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ( ต่อ) น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 4.13 ดี 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

2 1.62 ดี 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคล่ือน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 0.82 ดี 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 1.69 ดี 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 8.87 ดี 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 1.85 ดี 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด  ความสามารถและความสนใจ 
2  1.85 ดี 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 

1 0.90 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 0.86 ดี 

10.5 นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2 1.72 ดี 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

2 1.71 ดี 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ 

10 8.11 ดี 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

4 3.29 ดี 

11.2 มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3 2.41 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ( ต่อ) น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

11.3 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

3 2.40 ดี 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.75 ดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 0.95 ดีมาก 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

1 0.93 ดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 0.93 ดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.49 ดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

0.5 0.98 ดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1 0.98 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 8.88 ดี 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 2.68 ดี 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 2.64 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ( ต่อ) น้ าหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

13.3 สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา 

4 3.57 ดี 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 4.57 ดี 

14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3 2.76 ดี 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 

2 1.82 ดี 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 3.49 ดี 

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3 2.12 ดี 

15.2 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 2 1.37 ดี 
มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    
มาตรฐานที่  16 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

5 4.77 ดีมาก 

16.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 1 0.96 ดีมาก 
16.2 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
2 1.90 ดีมาก 

16.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 2 1.91 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
การศึกษาของ

โรงเรียน 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก   
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้   
มฐ.1 ดี 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้  

มฐ.2 ดี 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  

มฐ.3 ดีมาก 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้  

มฐ.4 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 
7.1 ดี 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5.8 ดี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5.6 ดี 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ 
7.5 ดี 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์  

9.1,9.2 ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มฐ.8 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ  

5.1,5.2,5.5 ดี 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  

5.3,5.7 ดี 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย  

5.6 ดี 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5.4,5.5 ดี 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
การศึกษาของ

โรงเรียน 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1 .มีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารและการคิด

ค านวณ 
3.1 ดี 

2  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

4.1, 4.2,4.3 ดี 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.4 ดี 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3.2 ดี 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.1, 5.4 ดี 
6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มฐ.6 ดี 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.1,2.2 ดีมาก 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2.1.3 (7) ดีมาก 
3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 2.3 ดีมาก 

4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มฐ.1 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 12.1 , 12.2 ดีมาก 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 12.2 -12.6 ดีมาก 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ.10 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 7.1,7.2,7.3,7.5,
7.6,7.7,7.8,8.4 

ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
การศึกษาของ

โรงเรียน 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
11.1,11.2 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

11.2, 12.3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

7.3 ,10.3, 10.4 ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 7.4 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 7.3.3 ดี 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

7.5 ดี 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

13.1,13.2 ดี 
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ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 

เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 

   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่ง
พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย   โดยมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์  ผ่าน
ทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม   คือ   กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์    กิจกรรมสร้างสรรค์    กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 
และเกมการศึกษา   ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการแสดงออกตามขั้น
พัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย   มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักการดูแลตนเอง   นอกจาก
กิจกรรมประจ าวัน เช่น การออกก าลังกายเคล่ือนไหวประกอบเพลงในตอนเช้า โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย    กิจกรรมกีฬาสีภายใน   นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริม
สุขภาพทางโภชนาการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี   
มีการประสานความร่วมมือกับศูนย์สาธารณสุขที่ 26   เพ่ือให้ความรู้และเฝ้าระวังในเรื่อง 
ของโรคติดต่อต่างๆ   อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีอนามัยที่ดี    ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร   การล้างมือหลังเข้าห้องน้ า ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการ
ครบทั้ง  4 ด้าน   คือ  ทางกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  มีการติดตามเพื่อ
ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                                                   
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เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย จัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์และ

จิตใจที่เหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการในการท างาน ในการเล่นร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข มีการ

ช่วยเหลือแบ่งปัน โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก   6   กิจกรรม   คือ กิจกรรมกลางแจ้ง  

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   กิจกรรมเสริมประสบการณ์    กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรม

เสรี/เล่นตามมุม  เกมการศึกษา  เพื่อให้เด็กได้ มีการควบคุมอารมณ์ของตนเองและมีความมั่นคง

ทางด้านอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น   สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา   กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมบ้าน

วิทย์น้อย  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันวิชาการเขต 3  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันแม่พระ

เสด็จยกขึ้นสวรรค์   รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความชื่นชอบต่อธรรมชาติรอบตัวและมีความสุขในการ

สร้างผลงานทางด้านศิลปะ  เล่นดนตรีและท ากิจกรรมเคล่ือนไหว  อย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์ 

โดยผ่าน โครงการและกิจกรรม 
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เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 

                     โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแผนกปฐมวัย มุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมเด็กให้มี

พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา โดยเฉพาะ

การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม ซึ่งทางโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้ที่มี

ระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ รักและกตัญญูต่อผู้มี

พระคุณ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา  รู้จักการให้ และแบ่งปัน ต่อผู้อื่น สามารถประพฤติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยผ่านการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม  รวมทั้งจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายบูรณาการ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ

กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่นวันไหว้ครู  

วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อและกิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน  เป็นต้น 

            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 

กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตามวัย มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ 

และสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยผ่านการจัดโครงการบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
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เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย จักการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาสมวัย ซึ่งมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ด้ วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการส่ือสาร มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย โดยผ่าน

ทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักการอ่าน สนใจในส่ิงต่างๆ

รอบตัวและสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดที่

หลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อน าไปสู่การสาร้างสรรค์ได้ตามวัย นอกจากกิจกรรมประจ าวันแล้ว

ยังมียังมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Intensive 

English program (IEP) การเรียนรู้ภาษาจีน โครงการบูรณการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline 

Approach โครงการส่งเริมศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในเฟื่องฟ้าเกมส์ 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ งานรักการอ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา การด าเนินการที่กล่าวมานี้

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี Annual Report 2019 

35 

มาตรฐานที่  5 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ฝ่ายปฐมวัยเห็นความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี มีการพัฒนาบุคลากรจัดส่งครูเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ครูอบรมดูแลเด็ก

ส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาจัดหาส่ืออุปกรณ์

เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้าน

สติปัญญา โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม

เสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ตามหลักสูตรปฐมวัย 

ครูมีการใช้ส่ือที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่มีบรรยากาศ

อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดท าเครื่องมือ

ประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ได้วิธีประเมินที่หลากหลายและน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมและแก้ไขปัญหา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลโดยท าการ

นิเทศครูปฐมวัยร่วมกับฝ่ายการศึกษา เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และน าผลการประเมินไป

พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน   
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มาตรฐานที่ 6 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

               ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนได้ปฏิบัติตน

อย่างมีระเบียบ  มีวินัยและนักเรียนมีการไหว้ที่สวยงามตามวัฒนธรรมของโรงเรียน มีทักษะชีวิต

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารยังส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและยังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และเป็น ผู้น าทางวิชาการ

การส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานต่างๆในด้านวิชาการและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยส่งเสริม  

สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนโดยการอบรม / ศึกษาดูงาน /เข้ารับการสัมมนา เช่น โครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การอบรมโครงการเด็กปฐมวัย (๓ 

– ๕ ปี )อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หลักสูตร บูรณาการวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้ IPAD และ 

APPLICATION เพื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  เพื่อน าส่ิงที่ได้รับมาขยายผลอย่างมี

เป้าหมาย ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทั่วทั้งสถานศึกษา   ร่วมก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์  

พันธกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน  มีการประเมิน ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแต่ละฝ่ายในการ

ด าเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ผู้บริหารยังได้สร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้บุคลกรได้ท างาน

อย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร และนักเรียน จากผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  บุคลากรทุก

ฝ่าย  ผู้ปกครอง นักเรียนชุมชนเกิดความพึงพอใจการบริหารที่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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                  มาตรฐานที่ 7 

                   แนวการจดัการศึกษา 

          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัยฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการ

จัดระบบและกลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการบริหารจัดการ

ตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยยึดหลักการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

         นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

และท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันฉลองวัดซางตาครู้ส 

กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่ กิจกรรมวันคริสตมาส และกิจกรรมบัณฑิตน้อย เป็นต้น    

              ทั้งยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจ าทุกปี มีการเผยแผ่ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆให้เด็กและผู้ปกครองได้รับทราบเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยใน

เด็กปฐมวัย และมีระบบการลงชื่อรับเด็กเพื่อป้องกันการสูญหาย อีกด้วย 
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มาตรฐานที่ 8 

สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

         โรงเรียนมีก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร

คุณภาพ PDCA มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดท า SAR มีการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและยังส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันในการเข้ารับการอบรม ในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน   
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มาตรฐานที่ 9 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนนุให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

              โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีทักษะทาง   ด้านวิชาการ   การใช้ทักษะชีวิติประจ าวันและ
กระบวนการก่อเกิดคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีความหลากหลาย  เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   และพร้อมทั้งการได้รับประสบการณ์ตรง  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน   เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน   เช่น
โครงการวันส าคัญ   กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวัน พ่อ  วันแม่  วันลอยกระทง    
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มาตรฐานที่ 10   
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแผนกปฐมวัยได้มีการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ

สัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเตรียมให้เด็กมีความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้ความรู้ตามแนว

ทางผ่านการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เพื่อ ให้เด็กมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้  

ความสามารถ  และเป็นคนดีของสังคม  โดยมีโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย   กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยตลอดปีการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาเด็กไป

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ 

รับรู้ รับฟังในความส าคัญของวิถีชีวิตของคนในแต่ละศาสนา  เกิดความภาคภูมิใจ ผู้ร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย  ผู้บริหาร    ครูผู้สอน   เด็ก ชุมชนรอบสถานศึกษา มีการวางแผนด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล 
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มาตรฐานที่ 11    

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

              โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยให้การศึกษาตามแนวทางเรียนรู้ ทั้งเด็กชาย -

หญิงเพื่อให้ความรู้ตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็นคนดี ซื้อสัตย์ รักความสะอาด 

มารยาทงาม สร้างคนให้มีคุณธรรม มีความรู้จากการสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะพื้นฐาน

พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญาสมวัยและความรู้พื้นฐาน  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

เกี่ยวกับส่ิงต่างๆรอบตัว มีการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการส่งเสริมศักยภาพ

เด็กปฐมวัย กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย  

Storyline  Approach เพื่อให้เห็นความส าคัญของการท าความดี เข้าใจผู้อื่น รับรู้ รับฟังเรื่องราว

ต่างๆได ้
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ระดับพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 1 

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี มีการก าหนดนโยบาย  พันธกิจ ด้านคุณภาพผู้เรียน และเป้าหมายในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน ทั้ง

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา มาเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี้ยัง

ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายจากสิ่งเสพติด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับและสนองความ

ต้องการของผู้เรียนอย่างมากในเรื่องของส่ิงเสพติด  เช่น  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   การ

ให้ความรู้โดยวิทยากรภายนอก  การตรวจสารเสพติด  การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เรียนดนตรีไทย 

นาฏศิลป์ ศิลปะ และสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย   นอกจากนี้  ยังจัดให้ผู้เรียนที่มีความสนใจ

และความสามารถด้านกีฬา ได้ฝึกซ้อมและมีโอกาสได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอลในหลายๆรายการ  

จนได้รับรางวัลมากมาย   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายทุกสัปดาห์ตามกิจกรรมวันศุ กร์กับ

สุขภาพ  มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตลอดจนได้ด าเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ได้แก่ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน   โครงการสร้างเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน   และ โครงการ sc วัยใส

ใส่ใจสุขภาพพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 
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มาตรฐานที่  2 

 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการก าหนดนโยบายไว้ชัดเจนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ซึ่งตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
จากการประเมินโครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นเช่น กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส    กิจกรรม
บันทึกเยาวชนคนดี  กิจกรรมสวัสดีคุณครู  กิจกรรมจัดระเบียบแถว   กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย  
กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง  กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน  โครงการ Grow to know  
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่ามี
การก าหนดนโยบายไว้ชัดเจนโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม    กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้    
กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส   กิจกรรมสวัสดีคุณครู  กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันคล้าย
วันพระราชสมภพ   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมส่งเสริมการเป็นลูกที่ดีและเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน  และผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร    การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา    กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียน  กิจกรรมฉลองวัดซางตาครู้ส   กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา    จากเอกสารแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปพบว่า  โรงเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน  และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่มีคุณค่าจ านวนมาก    ที่จัดให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์กับนักเรียน  เหมาะสมตามวัยของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม  โดยประการส าคัญโรงเรียน
หวังว่าเมื่อนักเรียนผ่านพ้นจากวัยเรียนไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติที่ดี  มีคุณธรรม   จริยธรรม
และมีค่านิยมที่พึงประสงค์   โดยพวกเขาจะต้องโตไปเป็นผู้ดูแลชาติ  บ้านเมืองที่มีคุณภาพต่อไป 
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มาตรฐานที่ 3 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิกห้องสมุด

และสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งอ่านเสรีและหาข้อมูลที่ครู มอบหมาย  จัดห้องสมุด

ให้มีบรรยากาศที่น่าค้นคว้าหาความรู้   ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียนต้องการ   มีกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านที่หลากหลาย   เช่น   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด     แนะน าหนังสือใหม่   Top10 หนังสือ

ประจ าเดือน    กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดยพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่    โครงการ

ยกระดับบูรณาจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach    ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น

กลุ่มผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  เพื่อ

ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน เขียน และพูด  กิจกรรมวันวิชาการ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

และน าเสนอผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   นอกจากนี้โรงเรียนยังเล็งเห็นถึง

ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   จัดท าห้องนวัตกรรม   โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเครื่องมือส่ือสาร  Tablet   ตลอดจนพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร์และเผยแพร่ผลงานของตนเอง   ผู้เรียนจึงมีโอกาสเรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงาน  และ

สามารถน าเสนอผลงานโดยผ่านเทคโนโลยีได้  จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการอ่าน มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า  และมี

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่  4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

 

โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะในการพูด การเขียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู  โดยสามารถแยกแยะ

ข้อเท็จจริงตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความคิดกับความรู้ใหม่  เพ่ือเสนอความคิดด้วยการเขียนตาม

ความคิดของตนเองได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้น าเสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ

อย่างสม่ าเสมอ เช่น การเขียนผังความคิด การท าใบงาน การทดลอง การแต่งค าประพันธ์ การ

น าเสนอผลงานของตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวัน

สุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทย โครงการค่ายคณิต-วิทย์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบ STEM กิจกรรม

บูรณาการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาต่างประเทศ   โครงการศิลปะ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่

เน้นให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมี

อิสระและสร้างสรรค์ 
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มาตรฐานที ่5   

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการ  
รักการเรียนรู้  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมที่เน้น
ทักษะกระบวนการแบบมีส่วนร่วม  ให้กับผู้เรียน  ดังนี้ดังนี้  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อยกระดับผลการสอบ o-net  ที่มุ่งเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยจัดให้มีการสอน
เสริมศักยภาพ o-net  ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โครงการค่ายคณิต-วิทย์ ที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  
โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเองสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะ ความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา โครงการเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน  IT สู่มาตรฐานสากลที่ส่งเสริมผู้เรียนได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน  ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในประเทศและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพื่อนๆรู้จักพึ่งพาตนเอง กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
แบบ STEM  ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในด้านการคิด  การวางแผนในการท ากิจกรรม  ได้ฝึก
ปฏิบัติจากประสบการณ์จริงส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย  ที่ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน    กิจกรรมซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน      กิจกรรม  แข่งขัน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์  กิจกรรม  ยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline  
Approach ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปความคิด  การพูด หรือ  เขียนตามความคิดของตนเองและ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขัน
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ทักษะทางวิชาการ  ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ  โดยการส่งผู้เรียน
เข้าร่วมทดสอบและแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการ  จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย  อาทิ
เช่น รางวลัการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการปีการศึกษา 2562 ของบริษัท เซ็นเตอร์ วัน 
เอ็ดดูเคชั่น  จ ากัด  วิชาภาษาไทย(Thai Genius)  คณิตศาสตร์ (Math Genius) วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา (Social Genius)และภาษาอังกฤษ (English Genius)  ซึ่งก็ได้รับรางวัลระดับภาค  
ระดับจังหวัด การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10   รายการแข่งขันหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 แข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 10  และจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  
2562  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถท าคะแนนเต็ม100 ในวิชาภาษาอังกฤษ  
จากโครงการและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
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มาตรฐานที่  6 

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562  ปฏิทินปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 

โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ประจ าปีในการด าเนินงานตามโครงการในแต่ละฝ่ายต่างๆ ได้

ตั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการ

ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการ หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์หนึ่งชั้นเรียน  โครงการ STEM  โครงการงานวันวิชาการ  ฯลฯ   การบูรณาการความรู้

ด้วย Storyline  Approach  กิจกรรมทัศนศึกษาพร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้มากมาย   กิจกรรม

ลูกเสือ–เนตรนารี     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน”เฟ่ืองฟ้าเกมส์”   ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่าย 

English  Day   ค่าย Chinese Day  ที่ส่งผลให้กับผู้เรียนได้เกิดทักษะการท างานในวางแผนการ

ท างาน และด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข  มีความมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและสนใจได้ 
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มาตรฐานที่ 7 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีนโยบายให้ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ตอบสนองความแตกต่างของบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ด าเนินงานแผนการเรียนรู้ที่ใช้

ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้สอดคล้องกับรายวิชา สามารถ

วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา

การในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวิธีที่หลากหลาย    ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน

และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  จัดให้มีการประเมินผลการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับ

สภาพการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลตามสภาพจริง  มีการท าวิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดนิเทศการเรียนการสอนทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น มีการก าหนดนโยบายให้ครู ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาโดยยึดถือและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการก าหนดให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตามวิชาที่ตนเองจบการศึกษาในสาขา

นั้นๆ ก าหนดตารางเวลาและจ านวนคาบให้ครูผู้สอน เพื่อสามารถท าการสอนตามวิชาที่ได้รับ

มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถเป็นอย่างดี 
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มาตรฐานที่  8 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเป็น

รูปธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ในปีการศึกษา2562 มุ่งหวังให้การ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล จึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการมีความ

โปร่งใส มีประสิทธิและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร  นอกจากนั้นผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามงานของทุกฝ่าย ปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารมีการใช้

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารการจัดการที่ชัดเจน ใช้หลักบริหารจัดการ

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและยึดถือ

สถานศึกษาเป็นฐานภายใต้กรอบ การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการให้โอกาสกับผู้เกี่ยวข้อง

ตัดสินใจ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน การประชุมของฝ่ายต่างๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายชั้นแต่ละชั้นให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการ

พัฒนาตนเองด้านวิชาการและการจัดการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนผู้ร่วมงานได้แสดงผลงานทาง

วิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจในการด าเนินงาน

พัฒนาการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา  ได้แก่ งานวิชาการ งานด้านงบประมาณ 

งานด้านบุคคล และงานด้านบริหาร และได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานระบบ

บริหารของโรงเรียน มีการสรุปผลความพึงพอใจต่อการท างานของผู้บริหาร ครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง/ชุมชนต่อการด าเนินงานแล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป ผู้บริหารเป็นผู้

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนในการท างานด้วยความเสียสละมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประกอบด้วยหลัก

ส านึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
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โปร่งใส มีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการการ

จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 9  

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการ

สรรหา และมีค าส่ังแต่งตั้งบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 

และผู้ทรงคุณวุฒิ การสรรหาบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งจะสอดคล้องกับระเบียบข้อก าหนดของ

หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีการประชุมภาคเรียนละ  2 ครั้ง เพื่อให้

ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ คือ แผนปฏิบัติการโรงเรียน หลักสูตรของโรงเรียน รายงานประจ าปี 

แผนพัฒนาโรงเรียน งบประมาณของโรงเรียน และประกาศค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 

กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น และมีการส่งเสริมให้นักเรียนจบการศึกษาของ

โรงเรียนได้เข้าเรียนทุกคนและส่งเสริมติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนและมี

ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน    

 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน

และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ ของนักเรียน  
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มาตรฐานที่ 10  

สถานศึกษามีการจดัหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านวิชาการที่มีการก าหนดงานหลักสูตร มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน แผนงานพัฒนาหลักสูตร  ที่ครูได้รับการอบรมด้านหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดท าใบงาน เพื่อไปสู่การจัดท าแผนการสอน  นอกจากนั้นยังได้
จัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อด าเนินการให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและ
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารก าหนดให้ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มาพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองโดยเข้ารับการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโดยครูทุกคนได้จัดท าใบงานที่ 4 -6  เป็นการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา  การจัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้เวลาระหว่างวัน มีการส่งเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ และมีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระ  มี
การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชาพื้นฐาน  รายวิชา
เพิ่มเติมที่ส่งเสริมผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมจริยศึกษา  กิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมชุมนุม รวมทั้งจัดโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้น โรงเรียนได้
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ IEP  และ วิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดจ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน   
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มาตรฐานที่ 11 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 

ศักยภาพ  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีโครงการพัฒนา 

อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   โดยให้มีช่างผู้ช านาญ คอยดูแล  พัฒนา  

บ ารุงรักษา  และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ โสตทัศนูปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆ

ภายในและภายนอกห้องเรียนห้องประกอบการ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จัดให้มีพนักงาน

ประจ า ร่วมกับการรณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด  มีกล้องวงจรปิด มี

คุณครู  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ลูกเสือจราจร  เพ่ือดูแลด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียน  จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย   และให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ    

การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของนักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดห้องสมุด  ห้อง

นวัตกรรม ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   พร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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มาตรฐานที่ 12 

สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 – 2564  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2562 และจากการศึกษารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 

สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านวิชาการที่มีการก าหนดงานด้านการประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งได้จัดระบบการบริหารงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และประชุมท า

ความเข้าใจระบบงานมาตรฐานมีการแบ่งมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากรทุกคนได้ร่วม

รับผิดชอบ มีการตรวจสอบคุณภาพภายในทุกภาคเรียน และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมรับ

การอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินกับ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะกรรมการ

ด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในโดยมีการจัดท ารายงาน

ประเมินตนเอง เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในปีต่อ ๆ ไป ต้น

สังกัดได้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานมีการก าหนดแผนงาน มีการ

ปฏิบัติ ประเมินผล และน าผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ที่มีผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

ครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายในของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มี

ผลการประเมินที่สูงขึ้น ท าให้โรงเรียนมีผลอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นอกจากนั้นผู้บริหารได้ส่ง

ครูเข้ารับการสัมมนาด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. เพื่อน าผลที่ได้

รับมาปรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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มาตรฐานที่  13   

สถานศึกษามีการสร้าง  สง่เสริม  สนับสนุน  ให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี

ทักษะด้านวิชาการ กระบวนการก่อเกิดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น

คนดี มีปัญญา โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

มีการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียน

ได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  ในเขตธนบุรี และบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

โดยมีการน าภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่นและผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเข้ามาแบ่งปัน

ความรู้ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ

เรียนและชีวิตประจ าวันได้  มีการจัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้แห่งซางตาครู้สศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน

ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานที่ โดยโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง  และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น  ฝึกทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ชุมชนกุฎีจีน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  ชุมชุนกุฎีขาว  มีการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และสังคมแห่งการ

เรียนรู้กิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนรักการออกก าลังกาย โครงการและกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
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มาตรฐานที่ 14  

  การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  

ปรัชญา  และจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น      

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการจัดโครงการ  กิจกรรมตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  ที่มีคุณภาพสูงขึ้น   โดยสร้าง

คนให้มีคุณธรรม  มีความรู้  มีการส่ือสารที่เป็นสากล  ให้การศึกษากับบุตรหลานในชุมชนโดยรอบ  

มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานของ

โรงเรียนปีการศึกษา  2559 -  2563   แผนปฏิบัติการประจ าปี   2562   โดยมีโครงการที่

เกี่ยวข้องดังนี้  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอบ O – NET   สอน

เสริมศักยภาพทุกกลุ่มสาระในช่วงเช้า  กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้

ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านต่างๆทั้งทางด้านวิชาการและทักษะในการด าเนินชีวิตทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน   งานวิจัยในชั้นเรียน      กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง    กิจกรรมสวัสดีคุณครู   

กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรี ซ.ศ.   กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี   กิจกรรมรักษาความสะอาด   

กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ และจิตสาธารณะ      กิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์  เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก

ของสังคม  มีความรักต่อตนเองและผู้อื่น    ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  

ผู้เรียน ชุมชน  การวางแผนด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง  มีความพึงพอใจของทุกกิจกรรม  เพื่อพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 15  

การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
ส าคัญ  ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลที่จะ
จัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน   และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวใน
อนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  นั่นคือ 
คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการน าไปสู่การ
ดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมี
ความรู้ด้านวิชาการ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21  ( 
3Rs8CS ) มีการจัดแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา   มีผลงานการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
 สถานศึกษาจึงก าหนดโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 โครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
โครงการสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และส่ือเทคโนโลยี โครงการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนสะอาด 
พลาสติกลด งดทิ้งขยะโครงการSC วัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาสุขภาวะ และโครงการส่งเสริมภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ซึ่งแต่ละโครงการได้มีการวางแผนงาน โดยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ  มีการประเมินติดตาม และน าผลการประเมินม าพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการส่งเสริมให้ร่วมกันออก
ก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมศุกร์กับสุขภาพ  การฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่
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อาชีพ  การแข่งขันกีฬาสี การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการตรวจสุขภาพ  การส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียน  การจัดกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  โดยเชิญครูต่างชาติมาสอน 
นอกจากนั้นยังมีการร่วมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก ในโครงการส่งเสริมการสร้ างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน ( ครูนอกห้อง )  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  และ
เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ จึงจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรับผิดช อบต่อ
ส่ิงแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ   ทุกโครงการ และ
กิจกรรมได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  16  

สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิกของ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ปฎิบัติตนตามหลักธรรม
ศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอรู้จักดูแลตนเอง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มองโลก
ในแง่ดี  แสดงออกถึงการรัก – รับใช้ – เมตตา  มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ผ่านทางแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในปีการศึกษา 
2561    มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ    4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานอภิบาล แผนงาน
แพร่ธรรม  แผนงานศาสนสัมพันธ์  แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน    
แผนงานอภิบาลมีโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและผู้เรียนคาทอลิก เป็นการปลูกฝังให้ครูและ
ผู้เรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมเพ่ิมพูนความเช่ือและความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ ถ่ายทอด
ความรักของพระเยซู มีกิจกรรมการสอนค าสอนและกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกนักเรียนคาทอลิก 
ตลอดปีการศึกษา  แผนงานแพร่ธรรม มีกิจกรรมมิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ มีการ
สอนวิชาคริสต์ศาสนาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนต่างศาสนาได้เรียนรู้เกียวกับศาสนาคาทอลิก และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
แผนงานศาสนสัมพันธ์ มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันแม้จะต่างความเชื่อ แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน   มีกา รจัด
บรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีปั้นรูปแม่พระ รูปพระเยซู รูปพระเมตตา และรูป
นักบุญต่างๆ มีการจัดกิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ก าลังใจ
และมอบส่ิงของจ าเป็นโดยร่วมกับจิตตาภิบาลเขต 3 จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ  ชุมชน วัดแม่พระ
ประจักษ์เมืองลูร์ด(บางสะแก) และ ชุมชนกุฎีจีน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการบริจาคเส้ือผ้า
และตุ๊กตา มือสอง กิจกรรมอดออมเพ่ือผู้ด้อยโอกาสเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การรัก –  รับใช้
ผู้อื่นและและมีอิสรภาพในการมุ้งมั่งในการท าความดีด้วยใจอิสระ (Free Will ) ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคม  ซึ่งป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
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