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                                          ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  รหัส 1010001219  ท่ีต้ังเลขท่ี 144/1 แขวง/ต าบล วัดกัลยาณ์ เขต/
อ าเภอ ธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 02-
4666912  โทรสาร 02-4657009  email : sc.ac.santacruz@gmail.com  website : www.sc.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดต้ังเมื่อ  พ.ศ. 2498  เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวนนักเรียน 
1,393 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 67  คน 
 
ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการประเมินผล
การด าเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนด
มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 6  สิงหาคม 2561 โดยใช้
วิธีการหลากหลาย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา เป็นร้อย
ละ และระดับคุณภาพดังนี้ 
ระดับคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(กรณีใช้ประเด็นพิจารณา 5 

ขึ้นไป) 
กรณีค่าคะแนน 100 

5 90.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
4 75.00-89.99 ดีเลิศ 
3 60.00-74.99 ดี 
2 50.00-59.99 ปานกลาง 
1 ต่ ากว่า 50.00 ปรับปรุง 

 
1)มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้  
 1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 2. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดี 
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

mailto:santacruz@gmail.com
http://www.sc.ac.th/
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  ( 86.08 ) 
โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 1 มีผลประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
1.1 มีพัฒนาการ ด้าน
ร่างกายแข็งแรงมีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ด าเนิน 
การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในรูปแบบ
กิจกรรมหลัก 6  กิจกรรมและโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับผู้เรียนเช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเกมการศึกษา พร้อมท้ังส่งเสริมให้
เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การเข้า
แถวเคารพธงชาติ การท าความสะอาด
ร่างกายการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
และการนอนหลับพัก ผ่อนและการจัด
โครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน รวมท้ังจัดให้มีการ
ช่ังน้ าหนักส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือนพร้อม
ท้ังน าข้อมูลมาบันทึกการเจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ผลจากการด าเนินงานจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรมให้กับเด็ก พบว่าเด็ก
ร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกาย
ท่ี แข็ ง แ ร ง  และผลจากก า ร จั ด
โครงการกีฬาสีภายใน พบว่าเด็กร้อย
ละ 92  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง จากการส่งเสริม
กิจวัตรประจ าวันให้แก่ เ ด็ก เป็น
ประจ าทุกวันพบว่าเด็กร้อยละ 90 มี
สุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  ผลจากการช่ังน้ าหนัก
วัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน  พบว่า
เด็กร้อยละ 90 มีการเจริญเติบโต
สมวัย 
 

1.2 มีพัฒนาการ ด้าน
อารมณ์จิตใจควบคุม
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
อารมณ์ได้ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองควบคุม
อารมณ์ของตนเองมีความร่าเริงแจ่มใสใน
การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กแสดงความสามารถและน าเสนอผลงาน
ในลักษณะรายบุคคลรายกลุ่มขณะท า
กิจกรรมต่างๆการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพให้แก่เด็กในด้านต่างๆ
เช่น  งานศิลปะสร้างสรรค์โดยครูให้เด็กได้ลง
มื อปฏิ บั ติ กิ จ กร รม ศิ ลปะ ท่ี หลากหลาย
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 

ผลจากการด า เนิ น ง านก า ร จั ด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
มั่ น ใ จ ในตน เอ ง ก ล้ าแสดงออ ก
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีความร่าเริงแจ่มใส คิด
เป็นร้ อยละ  88  เ ด็กร้ อยละ  90
ปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันท่ีแสดง 
ความสามารถและน าเสนอผลงานใน
ลักษณะรายบุคคลรายกลุ่มขณะท า
กิจกรรมต่างๆได้ดี 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 ด้านดนตรีสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม

กายบริหารประกอบเพลงหลังเคารพ 
ธงชาติท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย โดย
จัดให้มีครูผู้มีความรู้ความช านาญทางด้าน
ดนตรี ส่ง เสริมให้ เ ด็ก เรียนรู้ เกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติและส่ิงรอบตัว โดยการเข้าร่วม
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

ด้านดนตรีเด็กร้อยละ 90 สามารถ
แสดงออกทางอารมณ์สุนทรี เด็กร้อย
ละ  92 สามารถเรียนรู้ เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติและส่ิงรอบตัวจากการเข้า
ร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 

1.3 มี พั ฒน าก า ร ด้ า น
สังคมช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีนโยบายในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้แก่ เ ด็กโดยผ่านการ จัด
กิจกรรมประจ าวัน ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
และโครงการต่างๆของโรงเรียน  เช่น 
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการเรียนรู้
สู่โลกกว้าง เพื่อฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมการแบ่งปันมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆประกอบด้วยกิ จก รรมไ หว้ ค รู
กิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนากิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรง เรียน 
รวมท้ัง ส่ง เสริม ให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติ ต าม
วัฒนธรรมไทยในกิจวัตรประจ าวันเช่นการ
ไหว้การกล่าวทักทายขอบคุณขอโทษการ
พูดจาสุภาพไพเราะและเรียนรู้เรื่องการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 
 
 

    ผลจากการด าเนินงานท่ีส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่เด็ก โดยผ่านการจัด
กิจกรรมประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 
6 กิจกรรมและโครงการต่างๆของ
โรงเรียน  เช่น โครงการเด็ก ดีมี
คุณธรรม พบว่าเด็กร้อยละ 90 มี
พัฒนาการทางด้านสังคมสามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผลจาก
การจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเด็ก
ร้อยละ 89 สามารถช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นได้ดี จากการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆประกอบด้วยกิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันแม่
กจิกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันฉลอง       
ศาสนนามโรงเรียน พบว่าเด็กร้อยละ
90 สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.4 มี พั ฒน าก า ร ด้ า น
ส ติปัญญาสื่ อสา ร ไ ด้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่ อ ส่ง เสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาให้แก่ เ ด็กโดยผ่านโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เช่น การส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันในงาน 

ผลจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่เด็ก
โดยผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น การส่ง
เด็กเข้าร่วมการแข่งขันในงาน 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 วิชาการเขต 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีส่งเสริมทักษะด้านภาษา ด้านการคิด
รวบยอด การแก้ปัญหาและการแสวงหา
ความรู้  โดยก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยและออกแบบกิจกรรมท่ี
เน้นการลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียน
ต่างๆ จากนั้นประเมินผลตามวัตถุประสงค์
ด้วยวิ ธี การ สัง เกตการดู ช้ินงาน  การ
สนทนาซักถามเพื่อน าผลมาใช้ในการ
วางแผนงานต่อไป การจัดกิจกรรมพิเศษ
เช่นกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีนผ่าน
ทางเจ้าของภาษาทุกสัปดาห์ กิจกรรมรัก
การอ่านกิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การ
อ่าน การพูด การเขียนและจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ตนเองบุคคลสถานท่ีธรรมชาติและ ส่ิง
ต่างๆรอบตัว จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการสังเกตและสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง รวมท้ังฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา
โดยครูต้ังค าถามปลายเปิด จากนั้นจึงจัด
สถานการณ์หรือก าหนดปัญหาให้เด็ก
แก้ปัญหาตามวัย เช่น การจัดกิจกรรมค่าย
บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีตน
สนใจ 
 

วิชาการเขต 3 พบว่าเด็กร้อยละ 90
มีทักษะด้านภาษา ด้านการคิดรวบ
ย อ ด  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห าแ ละ ก า ร
แสวงหาความรู้ได้ดี ผลจากการจัด
กิ จกรรมพิ เศษ  เ ช่น  กิ จกรรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ผ่านทาง
เจ้าของภาษาทุกสัปดาห์ กิจกรรม
รักการอ่านกิจกรรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา
ด้านการฟัง การอ่าน การพูด การ
เขียนพบว่า เด็กร้อยละ 85 มีทักษะ
ท่ี ดีขึ้ น  และการ จัดกิ จกร รม ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกับตน เองบุคคลสถาน ท่ี
ธรรมชาติและส่ิงต่างๆรอบตัวพบว่า
เด็กร้อยละ 90 มีความรู้พื้นฐานท่ีดี
ขึ้น และจากการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา ท่ีส่งเสริมให้เด็กรู้ จักการ
สังเกตและสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองรวมท้ังฝึกทักษะการคิด
แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ค รู ต้ั ง ค า ถ า ม
ปลายเปิดจากนั้นจึงจัดสถานการณ์
หรือก าหนดปัญหาให้เด็กแก้ปัญหา
ตามวัย เช่น การจัดกิจกรรมค่าย
บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ในส่ิง
ท่ีตนสนใจคิดเป็นร้อยละ 90  
 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านได้ ผ่านการจัดกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กในทุกระดับช้ันโดยเปิดโอกาสให้ครูออกแบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงวัยท้ังในลักษณะรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเพื่อให้ครูน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมหลักของโรงเรียนหรือจัดโครงการเพิ่มเติมรวมท้ังสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ปัญหาและท าวิจัยเพื่อหา
แนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กต่อไป 



5 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ  ( 87.29 ) 
 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พั ฒ น า ก า ร ทั้ ง  4 ด้ า น
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 
 

โ ร ง เรี ยนซางตาครู้ ส ศึกษาไ ด้ จั ดท า
หลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตร
บูรณาการท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ครูสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่ า ง มี ป ร ะ สิทธิภ าพ  โ ดย ผู้บริ ห า ร
คณะกรรมการสถานศึกษาและครู ไ ด้
ร่วมกันจัดท าตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1 . สภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อปรับใช้หลักสูตร ให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย
พุทธศักราช2560 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดหัวข้อการเรียนและแนวคิดให้
สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กจัดท าหัวข้อ
ในการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะต่างๆ 
3. จัดให้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
จากฝ่ายวิชาการเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ครู
ในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม การจัด
กิจกรรมอบรมหรือแนะน าแหล่งข้อมูลใน
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่ครู เ ช่นการ
อบรมเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาไทย 
4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก 
นอกจากนี้ยังน านวัตกรรมการสอนแบบ
Storyline Approach มาปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการด า เนิ น ง านการ จั ดท า
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี คว าม
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยครู
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของ ผู้ เรียนและน า สู่ การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพคิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  92  จ า ก ก า ร จั ด
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบStoryline 
Approach มาปรับใ ช้ในการ จัด
กิจกรรมท าให้เกิดผลร้อยละ 88   
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
2.2 จัดครูให้ เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีกลุ่มงานในการ
ดูแลด้านอัตราก า ลังครู ให้มี สัด ส่วน ท่ี
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนมีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
ภาระงานท่ีรับผิดชอบโดยก าหนดภาระ
งานครูอย่างชัดเจน 
 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา
2562  โร ง เรี ยนมี สัด ส่วนครู ท่ี
เหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียนโดย
มีอัตราส่วน 1:25 และครูประจ าช้ัน
ทุกคนจบการศึกษาปฐมวัยและ/
ห รื อ  มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ค ว า ม
เช่ียวชาญในการจัดการเรียนการ
สอน  มี ใบประกอบวิชาชีพครู
รวมท้ังจัดครูผู้สอนกิจกรรมพิเศษมี
ท่ีความรู้ความสามารถในวิชาต่างๆ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เ ชี่ ย วช าญ ด้ าน กา รจั ด
ประสบการณ์ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาก าหนดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูโดยระบุไว้ในพันธ
กิจข้อท่ี 3-5 คือ  
3. พัฒนาครูปฐมวัยให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของ
ความเป็นครู 
4.  พัฒนา ศักยภาพครู และ ผู้ เ รี ยน สู่
มาตรฐานสากล 
5. ส่ ง เสริ มครู และ ผู้ เ รี ยน ให้ เ ป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าความ
เป็นไทย 
โรงเรียนยังส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นแหล่ง
บริการทางวิชาการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูซึ่งได้ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ โดยมี
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้  กิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากร
เผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้
ท่ีสนใจเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการ 

ผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานท่ีเกิดขึ้น
จากกระบวนการ  PLC ในงาน
วิชาการ เขต 3 มีการ เผยแพร่
รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
ด้วย Storyline Approach   โดย
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมกันสร้าง
และคิดค้นวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นแก่ผู้เรียน 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 ศึกษาเข้าเย่ียมชมการจัดการเรียนรู้การจัด

นิทรรศการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผล
การจัดการเรียนรู้ 

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจัดสภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
โดยค านึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
งานอาคารสถานท่ีก าหนดมาตรการความ
ปลอดภัย เช่น การเฝ้าระวังโรคท่ีมีจากยุง
ก า ร ก า ห น ด ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนรวมท้ังจัด
บรรยากาศใน ช้ันเรียน ท่ีมี แสงสว่ าง
อุปกรณ์การเล่นเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน
การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณ
อาคารเรียนเช่นแผ่นกันล่ืน ถังดับเพลิง
ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ สัญลักษณ์เดิน
ขึ้ น -ลงบั น ไ ด  ร วม ท้ั ง ก าร จัดครู เ ว ร
ประจ าวันบริเวณจุดรับ-ส่งในช่วงเช้าและ
เย็น การจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 
จัดแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก
บริเวณห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย ให้กับ
เด็กเช่นการจัดมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ห้องศูนย์การเรียนรู้การจัดป้ายนิเทศตาม
หน่วยการเรียนรู้และวันส าคัญต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก 

ผลการด า เนินการ จัดกิ จกรรม
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เ ด็กมีการตรวจสอบสภาพของ
ห้องเรียนและส่ิงของเครื่องใช้ของ
เด็กเช่นของเล่นในศูนย์การเรียนรู้ 
ความสะอาดของห้องน้ าส่งผลให้มี
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ ห ม า ะ ส ม
ปลอดภัยท้ังภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการสนับสนุน
ส่ือเทคโนโลยีให้ครูโดยส่งเสริมเพื่อ 

ผลการด า เนิ น ง าน โ รง เ รี ยนมี
ห้องเรียนปฐมวัยจ านวน 9 ห้อง ม ี
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนา
ครูตามพันธกิจของโรงเรียนในประเด็น
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อาคาร
สถานท่ีอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ เพียงพอ
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เช่น การใช้
ส่ือเทคโนโลยีส าหรับให้ ผู้ เรียนสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีสนใจเช่นห้องศูนย์การ
เรียนรู้ห้องคอมพิว เตอร์ /IPAD  มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้องเรียนโดยจัดมุม
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียน ท่ี เ ด็กก า ลัง เรียนรู้ และ ส่ง เ สริ ม
พัฒนาการ ท้ั ง  4 ด้ าน จัดท า เ ว็ บ ไ ซ ด์
โรงเรียนและเพจต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อ
เป็นส่ือในการเผยแพร่กิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้ปกครองและบุคคลท่ีสนใจ 

ก า ร จั ดมุ ม ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กได้
ครบถ้วนโดยมีมุมต่างๆได้แก่ มุม
หนังสือมุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาท
สมมติ มุมสร้างสรรค์ มุมบล็อก 
เป็นต้น รวมทั้งมีการสนับสนุนส่ือท่ี
เ หมาะสมกั บวั ย ขอ ง เ ด็ ก เ พื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ ฝึ ก ใ ช้ ส่ื อ
เทคโนโลยี ในการน า เสนอและ
สร้ างสรรค์ผลงานมีบริก าร ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ /ส่ือการ
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 
 
 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการส่งเสริม
บทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัยให้
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาของสถานศึกษาโดยเปิด
โอกาสให้ครูร่วมก าหนดโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้าน
ต่างๆให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมบทบาทครูระดับ
ปฐมวัยให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคลากรโดยมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเพื่อนครูในสายช้ันและ
รวมพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อร่วมสะท้อน
สภาพปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานท้ังใน
ลักษณะรายบุคคลและรายก ลุ่ม  จัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
เพื่อให้บุคลากรในระดับปฐมวัยร่วมกัน
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมบทบาทครูในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับ ผิดชอบการจัดเก็บร่องรอยการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนรวมท้ังก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนและ
ครโูดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนและ
การมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามพันธกิจของโรง เรียน  เ ช่น
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันส าคัญ
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและ
การประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้ตรงตามสภาพจริงโดย
น าข้อมูลการประเมินจากเพื่อนครู
มาประกอบการพิจารณารวมท้ัง
การจัดระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
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จุดเด่น 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาท่ีสอนและมีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติการสอนท าให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบรูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับพัฒนาการและทักษะท่ีจ าเป็นตามวัยส าหรับผู้เรียนสามารถเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
 
จุดควรพัฒนา 
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะน า
แนวทางและสร้างความเข้าใจให้แก่ครูในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ( 92.75 ) 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
3.1 จั ดป ร ะสบ กา รณ์ ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เ ต็ม
ศักยภาพ 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ก าหนดพันธ
กิ จ ท่ี ส่ ง เสริ มและพัฒนา ผู้ เ รี ยน ให้ มี
พัฒนาการความรู้ ความสามารถเต็ม
ศักยภาพตามหลักสูตรก าหนดโดยครู
ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริม
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ค ร บ ทุ ก ด้ า น ต า ม
กระบวนการต่อไปนี้ 
1. จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาความรู้ของตน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย
จัดการอบรมและแนะน าแหล่งข้อมูล 
2. ครูวิ เคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและ
อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ
พัฒนาการของเด็กและสอดคล้องกับ
มาตรฐานอันพึงประสงค์ของเด็กท่ีต้องการ
ส่งเสริมเพิ่มเติม 
3.ฝ่ายวิชาการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเลือกวิธีการสอนและส่ือ
การสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรมและ
พัฒนาการของเด็ก 
4. ครูจัดกิจกรรมตามกิจกรรมหลัก  6 
กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยครูออกแบบ 

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ค รู มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครอบคลุมท้ังด้านความรู้
ทั กษะกระบวนการสมรรถนะ
ส า คัญและ คุณ ลักษณะ อั น พึ ง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหลัก สูตรสถาน ศึกษา ครู
ส ามารถวิ เ ค ร าะห์ ผู้ เ รี ยน เ ป็น
รายบุคคลใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
เด็กมาใช้ ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนเทคนิคการ
สอนท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดโดยครูเข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้ในระดับปฐมวัย 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน

การเล่นโดยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 

3.2 ส ร้ า ง โอกาส ให้ เ ด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงเล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมโดยมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เ ด็กไ ด้รับประสบการณ์ตรง เกี่ ย ว กับ
วัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างชัดเจนผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริงท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

ผลการด าเนินงาน ครูมีการจัดท า
แผนการ จัดประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบั ติ
อย่างมีความสุขผ่านหน่วยการเรียน
ต่างๆได้ 
 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้
ส่ื อ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พัฒนาการของเด็กโดยจัดหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง
ทางร่ างกายอารมณ์จิตใจสังคมและ
สติปัญญามีส่ือของจริงและส่ือจ าลองท่ีอยู่
ใกล้ตัวเด็ก โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนของ
เ ด็ ก  เ ช่น  ห้ อ ง ศูนย์ ก า ร เ รี ยน รู้  มุ ม
ประสบการณ์ และสนับสนุนให้ครู มี
ศั ก ยภาพ ด้ าน การ ใ ช้ ส่ื อ เทค โน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร (ICT) 
อิน เตอร์ เน็ต  (Internet) และ ส่ือสังคม 
(Social Media) ในการจัดการเรียนรู้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

ผลการด าเนินงาน ครูมีศักยภาพ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ ส่ื อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ครูมีการผลิตส่ือเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
เพื่อให้มีส่ือเพียงพอกับการเรียน
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กใน
ระดับปฐมวัยเป็นภารกิจส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ครูต้องสามารถเก็บร่องรอยหลักฐานการ
เรียนรู้และด าเนินการประเมินอย่าง 
เป็นระบบเพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรง
ตามความเป็นจริงซึ่งครูมีการจัดการใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างต่อเนื่องมีรูปแบบการประเมินท่ี
ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งครูมีการจัดการ 

ผลการด า เนินงาน ครูสามารถ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ร้อยละ 90 ซึ่งมีการระบุวิธีการวัด
และประ เ มิ นพัฒนากา ร เ ด็กที่
เ หม า ะสมและหลากหล า ย ใ น
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้
อย่างชัดเจนน่าเชื่อถือ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน

การเล่นโดยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 

3.2 ส ร้ า ง โอกาส ให้ เ ด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงเล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างชัดเจนผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริงท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย 

ผลการด าเนินงาน ครูมีการจัดท า
แผนการ จัดประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบั ติ
อย่างมีความสุขผ่านหน่วยการเรียน
ต่างๆได้ 
 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้
ส่ื อ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พัฒนาการของเด็กโดยจัดหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง
ทางร่ างกายอารมณ์จิตใจสังคมและ
สติปัญญา มีส่ือของจริงและส่ือจ าลองท่ีอยู่
ใกล้ตัวเด็กโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนของ
เ ด็ ก  เ ช่น  ห้ อ ง ศูนย์ ก า ร เ รี ยน รู้  มุ ม
ประสบการณ์ และสนับสนุนให้ครู มี
ศั ก ยภาพ ด้ าน การ ใ ช้ ส่ื อ เทค โน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร (ICT) 
อิน เตอร์ เน็ต  (Internet) และ ส่ือสังคม 
(Social Media) ในการจัดการเรียนรู้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

ผลการด าเนินงาน ครูมีศักยภาพ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ ส่ื อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ครูมีการผลิตส่ือเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
เพื่อให้มีส่ือเพียงพอกับการเรียน
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กใน
ระดับปฐมวัยเป็นภารกิจส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ครูต้องสามารถเก็บร่องรอยหลักฐานการ
เรียนรู้และด าเนินการประเมินอย่าง 
เป็นระบบเพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรง
ตามความเป็นจริงซึ่งครูมีการจัดการใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างต่อเนื่องมีรูปแบบการประเมินท่ี
ตรงตามความเป็นจริงซึ่งครูมีการจัดการ 

ผลการด า เนินงาน ครูสามารถ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ร้อยละ 90 ซึ่งมีการระบุวิธีการวัด
และประ เ มิ นพัฒนากา ร เ ด็กที่
เ หม า ะสมและหลากหล า ย ใ น
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้
อย่างชัดเจนน่าเชื่อถือ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีรูปแบบการ
ประเมินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้
เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและของบุตร
หลาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางใน
การประ เมิน คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ร้ อ ยละ 90 โ ดยอธิ บ ายวิ ธี ก า ร
ประเมินพัฒนาการเด็กและการน า
ผลประเมินไปพัฒนาเด็กได้อย่าง
ชัดเจนน่าเช่ือถือ 
 

 
 
จุดเด่น 

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึงถึงพฒันาการและความสนใจของเด้ก เน้นใหเ้ด็กสร้าง
องค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีทักษะการแสวงหาความรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่เด็ก 
 
จุดควรพัฒนา 
 การน าผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูมาเป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยในช้ันเรี ยนเพื่อ
พัฒนาเด็ก  
 
หลักฐานอื่นที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 
1.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 -2564  

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.  2562-2564   โรงเรียนได้มีการวางแผนและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันโดยทีมงานของโรงเรียนร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนชัดเจน ท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงานและงบประมาณการจัดท า
โครงการ กิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ PDCA 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ตามรูปแบบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ   ในปีการศึกษา 2562  ฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียน ได้เสนอแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดท้ัง หลักการ เหตุผล เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
เครื่องมือการติดตาม ประเมินผล งบประมาณ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และน าเสนอฝ่าย
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การศึกษาเพื่อการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ  หลังจัดท ารูปเล่มท่ีผ่านการแก้ไข ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 
โรงเรียนได้ด าเนินการแยกแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

3. แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกฝ่าย 

 โรงเรียนก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใน  15 วันหลัง
โครงการ กิจกรรม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  คณะกรรมการของฝ่ายเป็นผู้ตรวจสอบครั้งท่ี  1 และส่งให้คณะกรรมการ
กลางตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์ผลร่วมกัน และน ามาพัฒนาต่อยอดในการด าเนินการในปีต่อไป 

4. สรุปผลการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

 จากการด าเนินงานสถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพปัญหา
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานมีโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บูรณการคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสารครู
น าหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีการใช้แบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาสรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตรตามแบบประเมิน
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แบบประเมินของครูผู้สอนและแบบประเมินของผู้ปกครอง ในภาพรวมของการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2561  

5. สรุปผลการจัดท าโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองสรุปการประเมิน
โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21ครูผู้สอนทุกคนมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

6. สรุปผลการจัดท าโครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ครปูฐมวัยเข้าร่วมการอบรมและทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้
ของเด็ก ครจัูดการเรียนการสอนเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ครูได้เข้ารับการ
อบรมจากองค์กรภายนอกเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและน าความรู้ท่ีได้รับมา
ปรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก 

 
7. สรุปผลการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล  

เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพื่อออกแบบสร้างสรรค์งาน การส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปล่ียนผลงานง่ายๆ ได้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีข้ึนกว่าเดิม  1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน การ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้เพิ่ม

ระบบประกันคุณภาพ ในระบบบริหารจัดการโดยเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน รายบุคคล 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่  2  จัดท าโครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 

โรงเรียนได้มีการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ประชุมเพื่อ

ร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปลูก

จิตส านึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น     

โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทยและเห็นว่า

ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้อง

พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ีพระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต   จึงได้จัดท า

โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และ

ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยมีหลักธรรมาภิบาล 6   องค์ประกอบ

ดังนี้ 1 .หลักนิติธรรม  2.หลักคุณธรรม  3.หลักการโปร่งใส  4.หลักมีส่วนร่วม 5.หลักส านึกรับผิดชอบ  6.หลัก

ความคุ้มค่า     

3.3 แผนปฏิบัติงานที่  3 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ 
ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P 21 ซึ่งได้พัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  และความ
รู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิตจึงได้จัดท าโครงการ
ปรับการเรียน เปล่ียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี  21  โครงการสเต็มศึกษา  และ โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
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3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4 จัดท าโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วม
พลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และความสุขของ
การท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนกPLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความส าคัญของบุคลากรครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท า
ของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5 จัดท าโครงการพัฒนาทกัษะด้าน  IT และสื่อเทคโนโลย ี

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6  พ.ร.บ.การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงประโยชน์ 
ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้
ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2545  หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

3.6  แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมและมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ครูและผู้เรียน โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก  
โครงการพัฒนาครูตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่การเรียนการสอน 

3.7 แผนปฏิบัติงานที่  7 จัดท าโครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 

 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนิยมในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การส านึกความเป็นไทย  อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งถ้าเด็กมีความพร้อม
หรือได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี  เด็กก็จะพ้นภัยต่างๆ ท้ังพฤติกรรมการเรียน  การควบคุมอารมณ์  เป็นต้น  ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างแนวทางให้เด็กได้ฝึกและพัฒนาตนเอง  และเตรียมความพร้อมให้เป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ  จึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยครูและเด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์  
กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
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3.8  แผนปฏิบัติงานที่  8 พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน  
มีสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 

โรงเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม  จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนลดโลกร้อน  เป็น การช่วย
ลดวิกฤตขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยการเริ่ม
ปลูกฝังจากโรงเรียนไปสู่บ้าน  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป  นอกจากนั้นโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กในโรงเรียนและประชาชนท่ัวไปเห็น
ความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีความรู้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น  

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
4.1  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
4.2  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 
 
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก  
5.2  โรงเรียนสนับสนุนส่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  

 
6) โรงเรยีนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 
ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือจากทางภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัดศึกษาระดับ 
อนุบาล โดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและ 
ทักษะการเรียนรู ้
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา   ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ( 90.72 ) 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ข้อ 3. พัฒนา 
ศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการพัฒนา 
จากแนวทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จัดขึ้นพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏดังรายการต่อไปนี้ 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
ประเดน็ย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสารการคิด
ค านวณ 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการอ่านการ
เขียนการส่ือสารผ่านการจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ น ร า ย วิ ช าภ าษ า ไ ท ย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จัดให้มี
มาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดผู้เรียนร้อยละ 93.33 ได้
พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่าง
เต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความ
ภาคภูมิ ใจ และมีกิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิชาการ ผู้เรียนร้อยละ 
94.00 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่ ง มั่ นพัฒนางานและภูมิ ใจใน
ผลงานของตนเอง กิจกรรมวัน 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 ครู ผู้สอนในระดับช้ัน  ป .1- ม.3

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบ
ก่ อนและหลัง เรี ยนหากพบว่ า
ผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตาม
เ ก ณฑ์ จั ด ใ ห้ มี ซ่ อ ม เ ส ริ ม เ ป็ น
รายบุคคลในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
นอกเวลาเรียนปกติและผู้เรียนได้
ทาบันทึกการอ่านบันทึกข่าวบันทึก
ประจ าวันและมีการตรวจบันทึก
จากครู ป ร ะจ า ช้ั น ทุก สั ป ด าห์  
โรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการ
ต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
โครงการปรับการเรียน เปล่ียนการ
สอนสู่ศตวรรษท่ี 21 ประกอบไป
ด้ ว ย กิ จ ก ร ร ม วั น สุ น ท ร ภู่ วั น
ภาษาไทยกิจกรรมภาษาไทยวันละ
ค าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องโครงการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย
กิจกรรมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษทุก
เช้ากิจกรรมหน้าเสาธงรายงานข่าว
หรือการขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ
การ เ ล่นละคร ส้ัน  ด้ านการ คิด
ค านวณเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนไ ด้
พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในช้ันเรียนและนอก
ห้องเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ เรื่องของจ านวนและการ
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น 

วิ ชาการ  ผู้ เ รี ยนร้ อยละ  94.60 
แสดงผลงานทางวิ ชาการของ
นักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผู้เรียนร้อยละ 96.40 ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิ ใจในผลงานของตนเอง 
กิจกรรมส่ง เสริ มการยกระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET 
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
( o- net) เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
84.75 ผลท่ีสอบได้เฉล่ียโรงเรียน
ช้ัน ป.6 คิดเป็นร้อยละ 50.09 ช้ัน
ม.3 คิดเป็นร้อยละ 34.66  ผู้เรียน
ร้อยละ 96.40 มีความพร้อมในการ
สอบ (o-net) 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 แก้ไขปัญหาจากโจทย์ในแบบฝึกหัด

ท่ี ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนในระดับชั้น ป.1- ม.3ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนหากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์จัดให้มีซ่อม
เสริมเป็นรายบุคคลในช่วงเช้าหรือ
ช่วงเย็นนอกเวลาเรียนปกติและ
ผู้เรียนได้ท าบันทึกการอ่านบันทึกข่าว 
บันทึกประจ าวัน และมีการตรวจ
บันทึกจากครูประจ าชั้นทุกสัปดาห์   

โรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการ
ต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการ
สอนสู่ศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 
กิจกรรมภาษาไทยวันละค า เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องศัพท์
ภาษาอังกฤษทุกเช้า กิจกรรมหน้าเสา
ธงรายงานข่าวหรือการขับร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ การเล่นละครสั้น ด้าน
การคิดค านวณเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายในชั้ น เ รี ยนและน อก
ห้องเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์จั ดกิ จกรรมส่ ง เสริม
ความรู้ เ รื่ อ งของจ านวนและการ
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็นแก้ไข
ปัญหาจากโจทย์ในแบบฝึกหัดท่ี 
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 สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธี
ท่ีหลากหลายการ ให้ เหตุผลการ

สื่อสาร โรงเรียนจัดให้มีโครงการสะ
เต็มศึกษา ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
มุ่ ง เ น้ น ทักษะการ คิดค า น ว ณ 
นอกจากนั้นผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ทบทวนสูตรคูณในรูปแบบต่างๆ
เช่นเกมการละเล่น แบบทดสอบ
ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น  ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดสอบ
ศักยภาพด้านการคิดค านวณด้วย
การเข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการ
เพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ ร่วม
ทดสอบความรู้ในโครงการวัดระดับ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีจัดขึ้น
จากหน่วยงานภายนอกรวมท้ังมี
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ โครงการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 
21     โครงการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพPLC โรงเรียน 

ซางตาครู้สศึกษา โครงการสะเต็ม
ศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในการศึกษา ค้นคว้าเชิง
บูรณาการความรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดช้ึนในชีวิตจริง 

 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

จากการด าเนินงานสถานศึกษามี
หลักสูตรจากการวิเคราะห์บริบท
ของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพ 
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลก เป ล่ียนความ คิด เห็ น แ ละ
แก้ปัญหาของ ผู้ เ รี ยน ผ่านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดด้วยการพูด
หรือเขียนตามความคิด น าเสนอ
ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรื อ วิ ธี ก า รขอ งตน เ อ ง 
ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ค าดก า ร ณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผล
ประกอบ หรือผ่านการสร้างการ
ท ด ล อ ง มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
สร้ า ง สร ร ค์ผลง าน ด้ วย ค ว าม
ภาคภูมิใจสามารถเช่ือมโยงความรู้
เ ดิมกับความรู้ ใหม่  ครู ผู้สอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกผู้เรียนให้
รู้จักอ่านเขียนสะท้อนคิดและในทุก
รายวิชาครูผู้สอนจะเป็นผู้ส่งเสริม
ความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใน
ทุกระดับช้ัน โดยฝึกให้ผู้เรียนหัดคิด
ต้ังค าถาม น าสถานการณ์มาให้ฝึก
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร
ส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ใกล้ตัว
สอนโดยวิธีต้ังค าถามแบบวิเคราะห์
เบื้องต้นฝึกหาความสัมพันธ์ เ ชิง
เหตุผล การเปรียบเทียบ การ
จัดล าดับความส าคัญ 
 

ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน มีโครงสร้างหลักสูตร
ก าหนดเวลาเรียน ก าหนดสาระการ
เรียนรู้ มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ บูรณการคุณธรรม
จริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร ครู
น าหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จัด
ตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์คิดเป็น 97.65 มีหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับ ท้องถิ่ น  คิด เป็น 
90.59  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม
คิดเป็น 92.94 และมีการใช้แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร
ต า ม แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คิดเป็น 
93.00 แบบประเมินของครูผู้สอน
คิดเป็น 85.00 แบบประเมินของ
ผู้ปกครอ ง  คิ ด เป็ น  80 . 2 0 ใน
ภาพรวมของการ ใ ช้ห ลั ก สูตร
สถานศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 
86.07 และ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถและผลงาน
ด้านทัศนศิลป์คิดเป็นร้อยละ 89
ผู้เรียนมีความสามารถและผลงาน
ด้านดนตรีผู้เรียนมีความสามารถ
และผลงาน ด้านนาฏศิลป์ตาม
จินตนาการคิดเป็นร้อยละ 90 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุน

การเรียนรู้เช่นโครงการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา โครงการในความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเขตการ
การศึกษากับโรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา 

 

1.1.3 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัยมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ไ ด้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด  ห้องมัลติมี เ ดีย ห้อง
นวั ตกรรม ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
อินเตอร์ เน็ต  (Internet) และส่ือ
สั ง คม  (Social Media) ใ น ก า ร
เรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เรียนรู้ ร่ วมกัน  และสามารถใช้
เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ มีโครงการท่ีส่งเสริม
ทักษะความสามารถในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของผู้เรียน คือ พัฒนาทักษะ
ด้าน ITและส่ือเทคโนโลยี กิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน IT  กิจกรรมสื่อ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท า ง วิ ท ย า ศ าสตร์   
กิ จกรรม เผยแพร่ ผลงาน  ด้ าน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมทางโรงเรียนสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้การแก้ปัญหาและ
ทักษะกระบวนการ คิดในการ
ประดิษฐ์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยมี
ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จากการด าเนินงานสถานศึกษาได้
จัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่
มาตรฐานสากล ผู้เรียนร้อยละ 
95.60 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  ออกแบบสร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น า เสนอ เผยแพร่และ
แลกเปล่ียนผลงานได้ และกิจกรรม
ส่ือสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบสร้างสรรค์งานกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 89.00 และโครงการ
หนึ่ ง ผ ลิตภัณฑ์หนึ่ ง นวั ตกร รม 
ผู้เรียนร้อยละ 96.00 สามารถวาง
แผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จร้อยละ 92.00 
ผู้ เรียนท างานอย่ างมี คว าม สุข 
มุ่ งมั่นพัฒนางาน และภูมิ ใจใน
ผลง านของตน เอ ง ร้ อ ย  94.00 
ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้  และผู้เรียนร้อยละ 94.00 มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ข้อมู ลความรู้ เ กี่ ย วกับอา ชีพ ท่ี
ตนเองสนใจได้ 
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 จัดการ เรี ยนรู้ โ ดย ผ่านการท า

โครงงาน มีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน
การ เรี ยนรู้  ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยน
สามารถก าหนดออกแบบสร้าง
นวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้จาก
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการ
คิด ตามท่ีตนเองสนใจและมีการ
ทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
โดยมีการน า เสนอนวัตกรรมท่ี
ผู้เรียนสร้างขึ้นหน้าช้ันเรียนและ
นวัตกรรมใดท่ีมีความน่าสนใจและ
มีความเป็นไปได้จริงจะได้น าเสนอ
ในงานวิชาการเผยแพร่เป็นล าดับ
ต่อไป 

 

1.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โ ร ง เรี ยนมีการ จัดท าห ลัก สูตร
สถ าน ศึ ก ษ า ให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551จ านวน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชา
เพิ่มเติมอ่านเขียนสะท้อนคิดและมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง ใน
ระ ดับ ช้ันประถม ศึกษาปี ท่ี  1- 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบบูรณาการด้วย Storyline 
Approach  แ ละ จั ด กิ จ ก ร รม /
โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและ
ธรรมชาติผู้เรียนมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะๆและ
ต่อ เนื่ อ ง โ ดยครู ผู้ สอนจะ ต้อ ง
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้
เ ลือกใช้ ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการสอนท่ีเหมาะสมมี
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมี 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดผู้เรียนร้อยละ 93.33 ได้
พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่าง
เต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความ
ภาคภูมิ ใจ และมีกิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิชาการ ผู้เรียนร้อยละ 
94.00 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่ ง มั่ นพัฒนางานและภูมิ ใจใน
ผลงานของตนเอง กิจกรรมวัน
วิชาการ ผู้เรียนร้อยละ 94.60แสดง
ผลงานทางวิชาการของนักเรียน
จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้เรียนร้อยละ 96.40ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่ งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง กิจกรรม
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  O-NET  
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมี

สมรรถนะส า คัญตามหลัก สูตร
ผู้เรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนได้ตามเกณฑ์และผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
สามารถ คิดสร้ า ง ง านน า เสนอ
ผ ล ง า น  ต ล อ ด จ น ผู้ เ รี ย น จ บ
การศึกษาตามระยะเวลาก าหนด
นอกจากนี้ยังมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
ค ณิตศ าสต ร์  – วิ ท ย า ศ า สต ร์
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา
ฯลฯ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศเพชรยอดมงกุฎ กิจกรรมรัก
การอ่านและชุมนุมพัฒนาศักยภาพ
เพื่ อ ส่ง เสริมความเป็น เ ลิศทาง
วิชาการส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 เพื่อการทดสอบระดับชาติ O -
NET 

ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
( o- net) เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 
84.75 ผลท่ีสอบได้เฉล่ียโรงเรียน
ช้ัน ป.6 คิดเป็นร้อยละ 50.09 ช้ัน 
ม.3 คิดเป็นร้อยละ 34.66  ผู้เรียน
ร้อยละ 96.40 มีความพร้อมในการ
สอบ (o-net) 
ช้ัน  ม .3 คิด เป็นร้ อยละ  34.66  
ผู้เรียนร้อยละ 96.40 มีความพร้อม
ในการสอบ (o-net) 

1.1.5 ความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

โรง เรียน จัดกิจกรรมท่ี ส่ง เสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพโดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการท างานอย่าง
เป็นระบบได้แก่  
1.มีการวางแผนการท างาน  
2. ด า เ นิ น ง านต าม แ ผนอย่ า ง
รอบคอบเอาใจใส่  
 

จากการด าเนินงานสถานศึกษาได้
จัดโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
นวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 96.00
สามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จร้อยละ 92.00 
ผู้ เรียนท างานอย่ างมี คว าม สุข 
มุ่ งมั่นพัฒนางาน และภูมิ ใจใน
ผลง านของตน เอ ง ร้ อ ย  94.00 
ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้  และผู้เรียนร้อยละ 94.00 มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา 
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 3. มีการตรวจสอบทบทวนการ

ท า ง า น เ ป็ น ร ะ ย ะ ๆ จ น ง าน ท่ี
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็ จตาม
วั ตถุประสง ค์  และ เป้ าหมายท่ี
ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  
4.ท างานอย่างมีความสุขมุ่ งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองยอมรับในค าวิพากษ์วิจารณ์
ความคิดเห็นข้อ เสนอแนะและ
มุ่ ง มั่ นพัฒนางาน ให้ เกิ ดคว าม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและรู้ สึกช่ืนชมต่อ
ผลส าเร็จของผลงาน  
5.สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
    นอกจากนี้ยังมีโครงการหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งนวัตกรรม ท่ีส่งเสริม
ผู้เรียนให้รู้ จักการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  

ข้อมู ลความรู้ เ กี่ ย วกับอา ชีพ ท่ี
ตนเองสนใจได้ และโครงการสร้าง
เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น ด้ า น
สุนทรียภาพ ผู้เรียนมีความสามารถ
สร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ คิดเป็น
ร้อยละ89 ผู้เรียนมีความสามารถ
แ ล ะ ผ ล ง า น ด้ า น ด น ต รี  ด้ า น
นาฏศิลป ์คิดเป็นร้อยละ 90 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุ
ไว้ 8 ประการได้แก ่
1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2)ซื่อสัตย์สุจริต 
3)มีวินัย 
4)ใฝ่เรียนรู้ 
5)อยู่อย่างพอเพียง 

โ ร ง เรี ยน ไ ด้ ด า เนิ นการ จั ดท า
โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนสู่ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 98.85 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้ เ รี ยน ท้ั ง ด้ านคว ามรู้  ทั กษะ
กระบวนการสมร รถนะ  และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และครู
ร้อยละ 97.69 มีจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ไ ด้ด้วยตนเอง 
และโครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการด าเนินชีวิตใน  
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 6)มุ่งมั่นในการทางาน 

7)รักความเป็นไทย 
8)มีจิตสาธารณะและด้านท่ี9 )รัก 
รับใช้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีโรงเรียน
ได้ก าหนดเพิ่มเติมไว้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข มี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้  1.จัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีมุ่ง
ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ใน ร ายวิ ช าหน้ า ท่ีพล เมื อ ง ทุก
ระดับช้ัน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีผ่านการท ากิจกรรม
ร่ ว มกั น ในห้ อง เ รี ยนและนอก
ห้องเรียนทุกรายวิชา 
3.จัดให้มีการแสดงความสามารถ
ของผู้เรียนประจ าปีของ “งาน ซ.ศ. 
สังสรรค์  ราตรีสัมพนัธ์ ” ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
ฝึกซ้อมเพื่อข้ึนแสดงบนเวที
นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุน
การเรียนรู้เช่นโครงการวิถีงามตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการวันส าคัญทางศาสนา 

ศตวรรษท่ี 21 ครูร้อยละ 89.00
อบรมและทบทวนความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  สามารถคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ 
ของนักเรียน ปรับเปล่ียนกระบวน 
ทัศน์ครูท่ีมีต่อการเรียนการสอน
เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
 

1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ในทุกระดับช้ัน โดยส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ต าม
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิ ใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เช่น โครงการสร้าง
เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น ด้ า น
สุนทรียภาพ ผู้เรียนมีความสามารถ 
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 ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย

กระทง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา การหล่อเทียนจ าน า
เทียนพรรษาเพื่อให้ ผู้เรียนแสดง
ค ว าม ช่ื น ชม คว าม ภ าคภู มิ ใ จ 
อนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งของการ
เผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและชาติไทยมีการจัดการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในช้ัน
เรียนและสนับสนุนให้ ผู้เรียนท่ีมี
ความ สามารถในการร าไทยได้
แสดงออกตามงานส าคัญท่ีทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสวมใส่เครื่องแต่ง
ก า ย ด้ ว ย ชุ ด ผ้ า ไ ทย ใน วั น ท่ี มี
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี
ไทยและวันส าคัญทางศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีการสอนดนตรีไทยท่ี
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยน ท้ั ง ใน ระ ดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
ทักษะการเล่นเครื่องดนตรีไทยท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาติและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเล่นจนถึงการ
แสดงในกิจกรรมต่างๆของเขต
ธนบุรี 

และผลงานด้านทัศนศิลป์ คิดเป็น
ร้อยละ89 ผู้เรียนมีความสามารถ
แ ล ะ ผ ล ง า น ด้ า น ด น ต รี  ด้ า น
นาฏ ศิลป์  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  90
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ผู้ เรียนร้อยละ 86.00 ปฏิบั ติ ไ ด้
ถูกต้องตามมารยาทไทย ผู้เรียน
ร้อยละ 92.00 ตระหนักเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยในการแสดงความ
เคารพด้วยการไหว้ และกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อยผู้เรียนร้อยละ  93 
เข้ร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ฯ ร้อยละ 93 ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่า และ
สืบสานวัฒนธรรมโดยการ ฝึก 
อบรม การสร้าง  องค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดร้อยละ  90 ผู้เรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้สร้างองค์ความรู้
จากการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนร้อยละ 
91 เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักน าความรู้
ท่ี ไ ด้ รั บ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ กิจกรรมแห่เทียน
พรรษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และรัก
คว าม เป็ น ไทยร้ อ ยละ   98.40 
ผู้เรียนเข้าใจประเพณีท่ีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาร้อยละ  97.60 
เ พื่ อ พั ฒ น า จิ ต ใ จ บุ ค ค ล ใ ห้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
อันดี  ร้อยละ  97.80 เพื่อให้ผู้เรียน
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทยร้อยละ  97.60 และ
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมร้อยละ  
96.60 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
1.2.3 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและสอดแทรกในกิจกรรม
ของทุกรายวิชาทุกระดับช้ันโดยมี
กระบวนการดังนี ้
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างสุภาพ 
2.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจ 
3. เห็นประโยชน์จากการ
แลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน
ยอมรับและเห็นความงดงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช่น
กิริยามารยาทการแต่งกายภาษาพูด
ภาษาเขียนศาสนาพิธีกรรม
ความคิดความเช่ือ4.สามารถ
แก้ปัญหาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง5. มีการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ทางานร่วมกับคนอื่นบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเกิด
การยอมรับฟังเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกห้องเรียน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันคือ
แผนงานศาสนสัมพันธ์ โดยจัด
กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาโครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย   กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสี 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาต้ังอยู่ใน
ชุมชนท่ีมี 3 ศาสนา 4  ความเช่ือ 
คือมีศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
และหินยาน  ศาสนาคริสต์  ศาสนา
อิสลาม โรงเรียนจัดให้มีแผนงาน 
ศาสนสัมพันธ์ เป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความ
แตกต่างและอยู่ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  โรง เรียนไ ด้ เข้ าร่ วม
กิ จ ก ร ร ม กั บ ทุ ก ศ า สน าอ ย่ า ง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวัน
เข้าพรรษา โดยน าเทียนจ าน าพรรษ
ถวายวั ดประยุ ร ว งศาวาส วั ด
กัลยาณมิตร วัดบุปผาราม  การน า
นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมัสยิด
กุฏีขาว และศาลเจ้าเกียนอันเก๋งอีก
ด้วย 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
 

โรงเรียนได้แนวทางในการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม โดยก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายและไ ด้ด า เนินงานส่งเสริม
ผู้ เรียนด้านสุขนิ สัยในการดูแล
สุ ข ภ า พ แ ล ะ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
สม่ าเสมอโรงเรียนได้จัดโครงการ
และกิจกรรมต่างๆเช่น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม
แอโรบิค ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนออก
ก าลังการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง
ทุกเช้าวันศุกร์  ก่อนท่ีจะเข้า ช้ัน
เรียนทุกวันเพื่อเป็นการกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิตสร้างความรู้สึก
ต่ืนตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ ใน
ล าดับต่อไป กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าขั้นเรียนเป็นการคัด
กรองสุขภาพของผู้เรียนเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดต่อ 
หากตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติจะ
ท าการติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับ
เพื่อไปตรวจสุขภาพและรับการ
รักษาจนหายจากอาการ 
กิจกรรมการช่ังน้ าหนักเป็นการ
ติดตามภาวะการเจริญเติบโตของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือนหากพบ
ภาวะท่ีผิดปกติเช่นน้ าหนักสูงหรือ
ต่ า ก ว่ า เ กณฑ์ จะ ไ ด้ท า ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษากับผู้ปกครองเพื่ อหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
งานส่งเสริมโภชนาการได้รับการ
ตรวจสอบด้านโภชนาการ จาก
ส านักงานเขตธนบุรี  
ด้านจิตสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ทากิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น ใ น โ ค ร ง ก า ร

เสริมสร้างทักษะชีวิต ร่วมรณรงค์
ให้ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ลด ละ 
เลิก การใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การ
สวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต รณรงค์การปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบและวินัยเพื่อ
ความปลอดภัยบนอาคารเรียนโดย
ผู้เรียนได้มี โอกาสวางแผนและ
ด า เนินกิจกรรมพร้อมน า เสนอ
ผลงานหน้าเสาธงเพื่อให้ผู้เรียนทุก
ระดับช้ันสามารถรับรู้และเข้าร่วม
โครงการ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมโครงการเจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู้ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและให้เห็นความส าคัญและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
รวมท้ังการหลีกเล่ียงความรุนแรง
โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ท าให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะ
เส่ียงจากยาเสพติดและภัยคุกคาม
เผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนในระดับช้ัน
อื่นๆ ได้ 

 

 
จุดเด่น 
โรงเรียนมีรายวิชาเพิ่มเติมวิชาอ่านเขียนสะท้อนคิดท่ีส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันเพิ่มเติมให้สามารถคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบสรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้และคิดอย่างเป็นระบบรวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการ
ส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระมีการประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์การเขียนการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียนและการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการประเมินจะแบ่งออกเป็นภาคเรียนละ1ครั้ง 
 
จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความความสามารถตามความถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ ( 89.02 ) 
 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้มีการ
ก าหนดวิ สัยทัศน์และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาระยะ  3 ปี โดยคณะ
ผู้บริหารครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด
ความส าเร็จตัวชี้วัดผลผลิตและ 
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมโดยมีการประชุมท้ังในรูป
แบบอย่าง เป็นทางการร่วมกัน
ท้ังหมดท้ังโรงเรียนและการประชุม
กลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
จะได้น าผลมาเปรียบเทียบว่าผล
การด าเนินงานของงานโครงการ
กิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่
และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาจัดให้มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ มีการปรับ
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนา 
คณะผู้บริหารครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

โรง เรียนซางตาครู้ ส ศึกษา ไ ด้
ก า ห น ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก าร
คุณภาพของสถานศึกษาไว้ในพันธ
กิ จ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  มี ก า ร ป รั บ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ัง จัดหา
ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถาน ศึกษาต าม ท่ีก า ห น ด ใน
กฎกระทรวงโดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนา คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการ
จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจัด 
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 ภ า ย ใ น เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ

ความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ
ของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี
ของแ ต่ละมาตรฐานและส รุ ป
ร า ย ง า น เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ
เตรียมพร้อมให้ต้นสังกัดประเมิน 
คุณภาพภายในและจัดท ารายงาน
ประจ าปีต่อไป 

ให้มีการติดตามตรวจสอบและ
ป ร ะ เ มิ น คุณภาพภ าย ในตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาและจัดท ารายงาน 
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ครูจ านวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 มี ส่ ว น ร ว ม ใ น ก า ร เ ป็ น
คณะกรรมการรับผิดชอบการการ
จัด เก็บข้ อมู ลห ลักฐานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

โ ร ง เ รี ยน ซา งตาครู้ ส ศึ กษา ไ ด้
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพ ผู้ เ รี ยน รอบ ด้ าน ต าม
ห ลัก สูตรสถาน ศึกษาและ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายไว้ในพันธกิจ  
ส่ง เสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มี
พัฒนาการความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุก ฝ่ าย โดย ใน ทุ ก
ระดับช้ันมีการปรับปรุงหลักสูตร
บูรณาการการปรับเนื้อหาสาระ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ท่ีมีการปรับเปล่ียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาระ
วิทยาการค านวณและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา มีการใช้
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC ในการร่วมสร้าง
รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนโดยท่ีครูทุกคนได้ผ่านการ
อบรมสัมมนาเรื่อง ท่ี เกี่ยวข้องกับ
วิธีการสอนและกระบวนการ PLC ท่ี
จัดข้ึนโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภายนอกและมีการแบ่งปัน 
ประสบการณ์และร่วมสร้างรูปแบบวิธี 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการ
นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
มีการด าเนินงานด้านการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานท่ีเกิดขึ้น
จากกระบวนการ PLC โดยใช้ช่ือ
นิทรรศการ “”วันท่ี 2 ธันวาคม  
2562  ณ โรงเรียนพระแม่สกล
สงเคราะห์ เผยแพร่รูปแบบการ
สอนแบบบูรณาการด้วย Storyline 
Approach และ  ก ารสอนแบบ 
STEM ซึ่ ง ค รู ร่ ว มกั น สร้ า ง และ
คิดค้นยุทธวิธีการสอนให้ เข้าถึง
ผู้เรียนมากท่ีสุดรวมทั้งการแสดงผล
งานของนักเรียน 
โดยมี ผู้ เ ข้ าชมนิทรรศการเป็น
ผู้ปกครองและท่ีผู้เกี่ยวทุกฝ่ายท่ีให้
ความสนใจ   ( ครูร้อยละ  85 ได้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศาสตร์การ
สอนและ เผยแพร่ ผลงาน ด้ าน
วิชาการ) 
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 สอนและน าไปใช้สอนในระดับช้ันท่ี

ตนเองรับผิดชอบ ครูผู้สอนมีการ
เขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียน โดยสร้างรูปแบบการ
สอนที่ เหมาะสมกับช่วงวั ยของ
ผู้ เรียน ไ ด้รับความร่วมมือจาก
เครื อ ข่ า ยก ารพัฒนา คุณภ าพ
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้อง  ตัวแทน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหาร จัดการศึกษา
โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ 
โครงการท่ีเกี่ยวข้องได้แก่โครงการ
พัฒนารูปแบบการสอนตามอัต
ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพท้ังโรงเรียน 
 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

โรง เรียนซางตาครู้ ส ศึกษา ไ ด้
ก า ห น ด ร ะ บ บ พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพไว้ในปรัชญาของโรงเรียน
และพันธกิจ ข้อท่ี 2 พัฒนาครูให้มี
จรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
ข้อท่ี 3  พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้ เ รี ย น สู่ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
ข้อท่ี 4 ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อท่ี 5  ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ข้อท่ี 6 ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่าง 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาส่งเสริม
ครูให้ ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง โดยเข้ารับการอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
งานสอน การประเมินและงานวิจัย
โดยโรงเรียนให้การผู้สนับสนุนท้ัง
ทางด้านทุนทรัพย์และเวลา รวมถึง
ทุนส่วนตัวและนอกเหนือเวลานอก
ราชการในการศึกษาต่อ เพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถเพื่อน ามาใช้
ใหเ้กิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ครูเข้าร่วมกระบวนการ PLC โดยมี
ก า รพัฒนารูปแบบการสอน ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
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 มีความสุข 

โรง เรียนซางตาครู้ ส ศึกษา จึง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเ ช่ียวชาญตามมาตรฐาน   
ต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์พิจารณาของฝ่าย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
แ ละ สช . พั ฒ น าค รู ใ ห้ มี ค ว า ม
เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง วิ ช า ชี พ ด้ ว ย
กระบวนการ PLC โดยมีข้ันตอนคือ
1.ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้ ในศาสตร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
2. จั ดประ ชุมก ลุ่มย่ อ ย โดย ให้
ครูผู้สอนแต่ละสายช้ันแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นาเสนอแผนการ
สอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอนและแนว
ทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม PLC 
ซึ่ งประกอบไปด้วย ต้นแบบครู
ผู้บริหารครู ฝ่ายวิชาการครูและ
คณะคร ู
3. เปิดช้ันเรียนให้เพื่อครูเข้าชมการ
สอนเพื่อร่วมกันพัฒนาการสอน
ของครูต้นแบบ 
4. น าผลท่ีได้จากข้อเสนอแนะจาก
การเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
5.จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
กระบวนการ PLC ต่อกลุ่มผู้สนใจ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ในรอบการประเมินผลการ 
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 ปฏิบัติงานของครู ทางโรงเรียนได้

ก าหนดให้บุคลากรได้จัดเก็บผลงาน 
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ท่ีมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของงานตามข้อบังคับผลสัมฤทธิ์
ข อ ง ง า น ต า ม ภ า ร ะ เ พิ่ ม เ ติ ม
สมรรถนะเฉพาะ เพื่อให้ครูผู้สอน
ไ ด้ จั ด เ ก็ บ เ อกสารห ลัก ฐ าน ท่ี
แสดงออกถึ ง คว าม เ ช่ี ย วชาญ
ศักยภาพด้านงานสอนและงานท่ี
เกี่ยวข้องปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
แ ล ะ ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพครูด้วยการจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนการวัด
และประเมินผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

โ ร ง เ รี ยน ซา งตาครู้ ส ศึ กษา ไ ด้
ก าหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพไว้
ใ นพั น ธกิ จ ขอ ง โ ร ง เ รี ยน  โ ดย
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกให้พอเพียงมี
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนห้อง เรียน ห้องสมุด  ห้อง
คอมพิวเตอร์แหล่งการเรียนรู้มีการ
บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทางโรงเรียนจัดให้มีการยืมส่ือ
อุ ป ก ร ณ์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์ IPAD และ APPLE 
TV เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้การ ส่งเสริม สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยเพื่อเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียน
ให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนได้จัดอาคาร
เรียน  ห้อง เรียน ห้องประกอบ
ห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ป้องกันตนจากโรคการเจ็บป่วย
พื้นฐานจัดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และ IPAD ให้นักเรียนส าหรับใช้
และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตและจัด
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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จุดเด่น 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันท้ังคณะผู้บริหารครูและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดความส าเร็จมีการปรับปรุงหลักสูตรบูรณากาการปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ีมีการปรับเปล่ียนในปัจจุบันมีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ใน
การร่วมสร้างรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวนการความเช่ียวชาญในวิชาชีพระบบ PLC การใช้ E-PORTFOLIO มี
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีคลอบคลุม 
จุดควรพัฒนา 
ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณาส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของ
วิชาชีพครูและเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

โ ร ง เ รี ยน ซา งตาครู้ ส ศึ กษา ไ ด้
ก า ห น ด น โ ย บ า ย จั ด ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อท่ีมีการจัดท า
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการ
บริหารและเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ่ า น 
WEBSITE โ ร ง เ รี ยนซา งตาครู้ ส
ศึกษา  www.sc.ac.th และ FACE 
BOOK Page santacruz Suksa  ท่ี
น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการแจ้งข่าวสารต่างของทาง
โรง เรียนและเป็น ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงได้
อย่ างรวดเร็ ว  การ ส่ือสาร ด้วย 
Application line เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง
ช่องทางส าคัญท่ีคณะผู้บริหารครู
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อด า เนินงานใน
ระบบการบริหาร จัดการอย่ า ง
รวดเร็ว 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง
ครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้
ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบคณะ
ผู้บริหารครูบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ ( 83.52 ) 
 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นส า คัญ มี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
บูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
เนื้อหาวิชา เช่น การจัดการเรียน
การสอนแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย 
การน าเสนอผลงานเรียงความ ย่อ
ความ  รายงาน  โครง ง านการ
ประดิษฐ ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์
เน้นทักษะทางด้านการคิดค านวณ
แ ละ ก า ร แ ก้ ปัญห าก ลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์เน้นทักษะการคิดการ
ทดลอง โครงการท่ีเกี่ยวข้องได้แก่
โครงการ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ
หนึ่ งผลิตภัณฑ์  หนึ่ งนวัตกรรม 
โครงการสะเต็มศึกษา  โครงการ
เสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนา
นักกีฬาสู่อาชีพ โครงการเพิ่มพูน
ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดการ
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบั ติ จริ ง และสามารถน า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครอบคลุมท้ัง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการท่ี
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ 
 

โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ SMART 
CLASSROOM กั บ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกและการใช้โปรแกรม 
PowerPoint Applications เ พื่ อ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างสร้างสรรค์โดยมีวิทยากรเป็น 

ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้ ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่านตามมาตรการส่งเสริมการ 
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และ
แหล่งเรียนรู้อื่นภายในและนอก
โรง เรียน ส่ง เสริมและยกระดับ
ความสามารถของครูสู่ครูมืออาชีพ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการผลิต
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ 
โรงเรียนของคณะเซนต์ ปอล เดอ 
ชาร์ตร จัดส่งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
และความสามารถทางเทคโนโลยี
และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ และ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับช้ันเพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
อินเตอร์ เน็ต  (Internet) และส่ือ
สั ง คม  (Social Media) ใ น ก า ร
เรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เรี ยนรู้ ร่ วมกันและสามารถใช้
เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรม
ดั ง ก ล่ า ว ส่ ง ผล ให้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
โรง เรียนจัดให้ ผู้ เรียนทุกระดับ
สามารถใช้บริการห้องสมุดโดยมี
บริการยืม-คืนหนังสือได้ทุกวันและ
ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น
จัดให้มีคาบเรียนห้องสมุดเพื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการให้
ห้องสมุดอย่างถูกต้องและส่งเสริม
ทักษะทางภาษาท้ังด้านการอ่าน
การเขียนและการส่ือสาร 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครู ผู้สอน
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารช้ันเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมี
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนว 

ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนเทคนิคการ
สอนท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใช้ส่ือและ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 ทางพัฒนาช้ันเรียนให้มีบรรยากาศ
ให้น่าเรียนรู้ ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและช้ัน
เรียนการจัดการด้านพฤติกรรมโดย
มีข้ันตอนของการสร้างวินัยเชิงบวก
ดังนี้ 
1.ให้เกียรติผู้เรียน 
2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสง ค์ก ารมี วิ นั ย ในตน เ อ ง 
และบุคลิกลักษณะท่ีดี 
3. พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรมมากท่ีสุด 
4. ค านึ ง ถึ ง ความ ต้องการ ทาง 
พัฒนาการของผู้เรียน 
5. ค านึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน 
6. พยายามให้เกิดความยุติธรรม 
เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 
8.ให้รางวัลหรือแสดงอาการช่ืนชม 
ต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกความ
ดีในสมุดบัน ทึกเยาวชนคน ดี ท่ี
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะ ท่ีพึ ง ประสง ค์ โ ดย
จัดเป็นกิจกรรมประกาศความดี
หน้าเสาธงเพื่อผู้เรียนในทุกระดับได้
ร่วมช่ืนชมในความดี เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ
ขยันหมั่นเพียร การแบ่งปัน การให้  
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เ พื่ อ ให้ เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้ อ ย่ า งมี
ความสุขให้ความช่วยเหลือให้คา
แนะนาค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตมีการสร้างข้อตกลงใน
ช้ั น เ รี ย น ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและมีความยุติธรรมใน
การบริหารจัดการด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
1. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและ
ประเมินผลจุดมุ่งหมายของการวัด
และประเมินผลจุดมุ่งหมายของ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ครูผู้สอนสามารถจัดทาข้อสอบท่ี
สามารถวัดและประเมินผลความรู้ 
ครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดการ 
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ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

2 .ครู มี ก ารพัฒนาเครื่ อ งมือวัด
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผลสอดค ล้ อ งกั บ ทุก
มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ี
รั บ ผิดชอบ3 .ครู มี ก า ร วั ด แ ละ
ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน
ตามสภาพจริ ง ด้วยวิ ธี การและ
เครื่องมือท่ีครอบคลุมการประเมิน
เช่นแบบทดสอบแบบเลือกค าตอบ
ท่ีถูกต้อง แบบทดสอบข้อเขียน
แบบวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพ
จริง 
4.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล เช่น การประเมินผล
งานของตนเองและหาข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาตนเองโดยมีครูเป็นคอย
ให้ค าปรึกษาแนะแนว 
ในกรณีท่ีพบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนด
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุเป็น
ร า ย บุ ค ค ล แ ล ะ ห า วิ ธี ก า ร จั ด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนรวมถึงการประสานความ
ร่วมมือกับ ผู้ปกครองในพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกัน 
ครูผู้สอนมีการใช้แฟ้มสะสมผลงาน
รายบุคคลเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินร่วมกับวิธีการอื่น 

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความสามารถในงานแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษาโดยมีบทบาทหน้าท่ี
การเป็นครูประจ าช้ันและครูแนะ
แนวควบคู่กัน 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้ครู
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการประชุมผู้ปกครอง
เป็นรายบุคคลก่อนปิดภาคเรียน 

สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครูใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อย่างชัดเจนด้วยกระบวนการ PLC 
ใ น ร ะ ดั บ ส า ย ช้ั น แ ล ะ ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน 
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 และในระหว่างภาคเรียนมีการ
จัดส่งรายงานโดยครูประจ า ช้ัน
จะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้
ทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ให้ 
ผู้ปกครองทราบเพื่อน าไปทบทวน
กั บ ผู้ เ รี ย น ร ว ม ทั้ ง ข้ อ มู ล เ ชิ ง
พฤติกรรมที่ควรสนับสนุนหรือควร
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เ ป็นแนวทาง
ร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียน
เรี ยนรู้ ร่ วมกัน ในการให้ ข้ อมูล
ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พื่ อ พั ฒ น าแ ละ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่ม
ย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายช้ัน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้น าเสนอ
แผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอน
และแนวทางการวิ จัย ต่ อก ลุ่ม
ผู้เข้าร่วมPLC จากนั้นเปิดช้ันเรียน
ให้ เพื่ อครู เ ข้ าชมการสอน เพื่ อ
ร่ วมกันพัฒนาการสอนของครู
ต้นแบบจากนั้นน าผลท่ีไ ด้จ าก
ข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียน
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 
นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้
ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
น าความรู้ใหม่ท่ีได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

ภายนอกรวมถึงโรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการเรียนรู้และ
น ามาใช้ปรับปรุงการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนทุกระดับช้ันโดยครูผู้สอนทุก
รายวิชาได้มี โอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 

 
จุดเด่น 
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องใช้ส่ือจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกและตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ PLC มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมากข้ึนเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 
 
3) โรงเรยีนมแีผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
 
1.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 - 2564 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.  2562 - 2564   โรงเรียนได้มีการวางแผนและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันโดยทีมงานของโรงเรียน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนชัดเจน ท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงานและงบประมาณการจัดท า
โครงการ กิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ PDCA  

2. แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรูปแบบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ   ในปีการศึกษา 2562  ฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียน ได้เสนอแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดท้ัง หลักการ เหตุผล เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
เครื่องมือการติดตาม ประเมินผล งบประมาณ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และน าเสนอฝ่าย
การศึกษาเพื่อการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ  หลังจัดท ารูปเล่มท่ีผ่านการแก้ไข ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 
โรงเรียนได้ด าเนินการแยกแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

3. แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกฝ่าย 

 โรงเรียนก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใน  15  วันหลัง
โครงการ กิจกรรม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  คณะกรรมการของฝ่ายเป็นผู้ตรวจสอบครั้งท่ี 1และส่งให้คณะกรรมการ
กลางตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์ผลร่วมกัน และน ามาพัฒนาต่อยอดในการด าเนินการในปีต่อไป 

4.  สรุปผลการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

 จากการด าเนินงานสถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพปัญหา
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานมีโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บูรณการคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสารครูน า
หลักสูตรไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจัดตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูมี
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การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มี
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นคิดเป็น 90.59  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการใช้แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตรตามแบบ
ประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แบบประเมินของครูผู้สอนคิดเป็น    85.00 

5.  สรุปผลการจัดท าโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ95.64ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองสรุปการประเมินโครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21  คิดเป็นร้อยละ96.73ครูผู้สอน
ทุกคนมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และมีจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

6.  สรุปผลการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอน O-Net  

ผู้เรียน มีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองผู้เรียนมคีวามคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน

ท่ีมีคุณภาพรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุผล ได้ถูกต้องเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์ผลงาน แสดงผลงานของ

ตนเองได้และเกิดความภาคภูมิใจ 

7.  สรุปผลการจัดท าโครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ครูร้อยละ 95.64  อบรมและทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ครูท่ีมีต่อการเรียนการ

สอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมจากองค์กรภายนอก

ตามสาขาวิชาของตนเองรับผิดชอบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง   และน า

ความรู้ท่ีได้รับมาปรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาผู้เรียน 

8.  สรุปผลการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล  

ผู้เรียนร้อยละ 89.47   สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปล่ียนผลงานผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน 
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9. สรุปผลการจัดท าโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอมีพัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วย
ความภาคภูมิใจนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน มีทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานจากการ 
แข่งขันกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีผลงานมากมาย อาทิ เช่น  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่น 12 ปี ชาย 
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่น 18 ปี หญิง ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่น 18  ปี ชาย ชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่น 15 ปี ชาย โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ป2ี562 จัดท าโดย ส านักงาน
เขตธนบุรี ชนะเลิศการรแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ Galaxy Champions Division-1 ( U-13 ) 
ชนะเลิสการแข่งขันฟุตซอลลีท U 15 ณ สนามฟุตวอลเรารักษ์บางบอน ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019 
รุ่นอายุ 13 ปี  รางวัลดาวซัลโว การแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019  รุ่นอายุ 13 ปี  รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการ
แข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019  รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019  รางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตซอลชูสินยังคัพ 2019    
   
3.โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 1ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน การ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้เพิ่ม

ระบบประกันคุณภาพ ในระบบบริหารจัดการโดยเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน รายบุคคล 

3.2แผนปฏิบัติงานที่  2  จัดท าโครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 

โรงเรียนได้มีการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ประชุมเพื่อ

ร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปลูก

จิตส านึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น     

โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทยและเห็นว่า

ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้อง

พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ีพระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต   จึงได้จัดท า

โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และ

ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยมีหลักธรรมาภิบาล 6   องค์ประกอบ

ดังนี้ 1.หลักนิติธรรม  2.หลักคุณธรรม  3.หลักการโปร่งใส  4.หลักมีส่วนร่วม 5.หลักส านึกรับผิดชอบ  6.หลักความ

คุ้มค่า     
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3.3 แผนปฏิบัติงานที่  3 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้าง 
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ 
ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  และความ
รู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิตจึงได้จัดท าโครงการ
ปรับการเรียน เปล่ียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี  21  โครงการสะเต็มศึกษา  และ โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
 

3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4 จัดท าโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วม
พลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และความสุขของ
การท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนPLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษาเห็นความส าคัญของบุคลากรครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท าของทุก
ฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

3.5 แผนปฏิบัติงานที่  5 จัดท าโครงการพัฒนาทกัษะด้าน  IT และสือ่เทคโนโลย ี

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ.การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงประโยชน์ 
ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้
ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66“ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

3.6  แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมและมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ครูและผู้เรียน โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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นักเรียน  โครงการพัฒนาครูตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่การเรียนการสอน 

3.7  แผนปฏิบัติงานที่  7 จัดท าโครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 

 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนิยมในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การส านึกความเป็นไทย  อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความพร้อม
หรือได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี  ผู้เรียนก็จะพ้นภัยต่างๆ ท้ังพฤติกรรมการเรียน  การควบคุมอารมณ์  การทะเลาะ
วิวาท  การมั่วสุมสารเสพติด  การติดเกม  เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนา
ตนเอง  เตรียมความพร้อมให้เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  จึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีครูและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  
เห็นผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

3.8 แผนปฏิบัติงานที่  8 พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน   
มีสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 

ประเทศไทยก าลังประสบวิกฤตขยะพลาสติกท่ีมีจ านวนมหาศาล  จนเป็นปัญหาใหญ่ท าลายส่ิงแวดล้อมท า 
ให้เกิดผลเสียแก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมากซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดจากน้ ามือ”มนุษย์ท้ังส้ินโรงเรียนเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม  จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนลดโลกร้อน  เป็นการช่วยลดวิกฤตขยะ โดยเฉพาะขยะ
พลาสติกเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยการเริ่มปลูกฝังจากโรงเรียน  ไปสู่
บ้าน  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป  นอกจากนั้นโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนท่ัวไปเห็นความส าคัญของการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า มีความรู้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น  

 
4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
4.1  โครงการสะเต็มศึกษา 
4.2  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 
4.3  โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม 
  
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 ทักษะทางการกีฬา 
5.2 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 
 
6) โรงเรยีนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
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- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพฒันาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 

        จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี 
        ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

-  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
-  ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
-  จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
-  พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

 
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
      ( นางสาวจิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

            วันท่ี  27   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา   รหัสโรงเรียน 1010001219 
ท่ีต้ังเลขท่ี 144/1   แขวง/ต าบล วัดกัลยาณ์ เขต/อ าเภอ ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 02-4666912  โทรสาร 02-4657009 email : 
sc.ac.santacruz@gmail.com  website:  www.sc.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ พ.ศ. 2498 เปิดสอน
ระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียน 1,393 คนจ านวนบุคลากร  67 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
 บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา     
ประเภทโรงเรียน 
 ประเภทโรงเรียนในระบบ 

 สามัญศึกษา 
 การกุศลของวัด 
 การศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาสงเคราะห์ 
 ในพระราชูปถัมภ์ 
 สามัญปกติ  

การจัดการเรียนการสอน 
 ปกติ  (สามัญศึกษา) 
  Intensive English  Program ได้รับอนุญาตเมื่อ พ.ศ. 2555   

1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียน

ปกติ 
ห้องเรียน 

IEP 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา 1 17 13 - - 30 
อนุบาลปีท่ี1 - 3 47 24 - - 71 
อนุบาลปีท่ี2 - 3 58 31 - - 89 
อนุบาลปีท่ี3 - 2 41 26 - - 67 

รวม - 9 163 94 - - 257 
 

mailto:sc.ac.santacruz@gmail.com
http://www.sc.ac.th/
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ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ รวมจ านวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียน
ปกติ 

ห้องเรียน 
IEP 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 80 65 - - 145 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 97 50 - - 147 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4 97 60 - - 157 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 4 99 49 - - 148 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 4 107 57 - - 164 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - 4 96 53 - - 149 

รวม - 24 576 334 - - 910 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 1 81 28 - - 109 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 1 45 19 - - 64 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 1 28 25 - - 53 

รวม 3 3 154 72 - - 226 
รวมทั้งสิ้น 3 36 893 500 - - 1,393 

 
  1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - -   - 
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - - 1 - 1 
- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 4 - 4 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย - - - - - 

- ครูบรรจ ุ - 8 - - 8 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - - 
ระดับประถมศึกษา - - - - - 

- ครูบรรจ ุ - 35 3 - 38 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา - - - - - 
- ครูบรรจ ุ - 10 3 - 13 
- ครูต่างชาติ  - - - - - 
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ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม  53 6 - 59 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี - 4 1 - 5 
5.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม - 4 1 - 5 
รวมทั้งสิ้น - 57 7 - 64 

สรุปอัตราส่วน 
ระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    25  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  25  :  1 
  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    24  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  38  :  1 
   
ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    17 :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  38  :  1   
 
1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับทีม่ีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 7 2 - - - - 
ภาษาไทย - - 4 2 2 - 
คณิตศาสตร ์ - - 4 3 1 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 6 - 2 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 7 - 4 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 1 - 
ศิลปะ - - 4 1 - - 
การงานอาชีพ - - 1 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 3 1 2 - 
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  1.3.3 สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 41 10 
- เนตรนารี 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) -  
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 2 2 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ   

กิจกรรมแนะแนว 12 1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 
   1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน ์

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 22 20 2   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  19 19 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 10 10 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - -   
ยุวกาชาด - - -   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - -   

รวม 51 49 2   
  
1.3.5 สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม ปี พ.ศ. 2562 

67 1.เขตการศึกษาท่ี 3 ฝ่ายการศึกษาในอัครสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

 

1.4 ข้อมูลงบประมาณประจ าปี 2562  
รายรับ รายจ่าย 

รายละเอียด จ านวนเงิน รายละเอียด จ านวนเงิน 
1.เงินงบประมาณ(ของรัฐ) 13,372,090.95 1.เงินเดือน 13,376,840 

2. เงินนอกงบประมาณ  2.อื่นๆ  

รวม 13,372,090.95 รวม 13,376,840 

ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณท่ีได้รับ เท่ากับ  100 : 100  
ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา เท่ากับ    85 : 100 
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1.5 ข้อมูลทรัพยากร (แยกปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) 
รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 

1.อาคารเรียน ม ี อาคารพระเมตตา  และ อาคารอังแซลม์   
2.ห้องเรียน ม ี มีทั้งหมด 8 ห้อง อยู่อาคารพระเมตตา 
3.อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 
4.ห้องสมุด ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

5.ห้องพยาบาล ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

6.ห้องคอมพิวเตอร์ ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

7.ห้องดนตรี  ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

8.สนามกีฬา ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

9.สื่อการเรียนการสอน ม ี ใช้ร่วมกับระดับพ้ืนฐาน 

10.อื่นๆ   

 
1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาท่ีผู้ปกครอง 
นับถือ รายได้เฉล่ียของผู้ปกครอง 

   "ชุมชนกุฎีจีน" เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ังธนบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี 
บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเช้ือชาติและต่างศาสนา ย้อนกลับไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น พระองค์ได้รวบรวมเหล่าไพร่พลท่ี
กระจัดกระจายหลังจากศึกสงคราม ท้ัง "ชาวไทย ชาวจีน และชาวโปรตุเกส" และพระราชทานท่ีดินให้เป็นท่ีอยู่
อาศัย โดยให้ชาวจีนมาต้ังบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีนใกล้วัดกัลยาณมิตร ส่วนชาวคริสต์และโปรตุเกส  
            ต้ังบ้านเรือนรวมกันอยู่ตอนใต้ลงมา เนื่องจากมีชาวจีนท่ีน าสินค้ามาขายริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาคนส่วน
ใหญ่เรียก กันว่า "กุลีแบกหาม" จึงรู้จักชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนท่ีมีกุลีชาวจีนอยู่กันเป็นจ านวนมากจึงเรียกกันว่า ’’
ชุมชนกุลีจีน” ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น” ชุมชนกุฎีจีน” ผู้คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วย ความคิด เช้ือ
ชาติ วัฒนธรรม และศาสนา แต่ภายใต้ภาวะแห่งความแตกต่างนั้น กลับก่อให้เกิดการหล่อหลอมผสมผสานแนว
การด ารงชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใด เหมือน การท่ีคนเช้ือชาติต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ได้รับ
ซึมซับวัฒนธรรมของไทยเข้าไปด้วย แต่วัฒนธรรมเช้ือชาติเดิมของเขาก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่จะหลงเหลือ
อยู่ในด้านอาหารการกินซะส่วนใหญ่ เช่นสูตรท าขนมท่ีคนรุ่นเก่าแก่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆ อย่าง"ขนมฝรั่งกุฎีจีน"  
ได้ต้นต าหรับมาจากชาวโปรตุเกส ท่ีมาต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้          

ภายในชุมชนกุฎีจีน อาคารบ้านเรือนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ มีบางส่วนเปล่ียนเป็นแบบตึก และ
แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ในบางครอบครัวหากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็อาจจะต่อเติมไปบ้างบางส่วนตามความเหมาะสมและ
ขอบเขตอันมีจ ากัดของสถานท่ี เนื่องจากภายในชุมชนกุฎีจีนนี้มีสถานท่ีในชุมชนค่อยข้างจ ากัดเนื่องด้วยมี 
ประชากรเป็นจ านวนมากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจในครัวเรือน และ รับจ้าง 
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1.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน(แยกปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) 
     ระดับปฐมวัย 

  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถิติการ 
   ใช้แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน คนต่อวัน แหล่งเรียนรู้ภายนอก คร้ังต่อปี 

ห้องนวัตกรรม 50 โบสถ์ซางตาครู้ส 2 

สวนม่านน้ า 50 วัดประยุรวงศาวาส 1 

มุมเสริมประสบการณ์ 205 ขนมกุฏีจีน 1 

ป้ายนิเทศ/บอร์ด 205 ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ า
เจ้าพระยา 

2 

ห้องสมุด 50   

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน คนต่อวัน แหล่งเรียนรู้ภายนอก คร้ังต่อปี 

ห้องนวัตกรรม 200 โบสถ์ซางตาครู้ส 5 
สวนม่านน้ า 100 วัดประยุรวงศาวาส 4 
มุมหนังสือในห้องเรียน 1000 การท าขนมกุฏีจีน 5 
ป้ายนิเทศ/บอร์ด 900 ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ า

เจ้าพระยา 
8 

ห้องสมุด 100 วิทยากรจากส านักงานเขต
ธนบุรี มาสาธิตการท าน้ า
หมักชีวภาพ 

2 

ห้องวิทยาศาสตร์ 120 Safari World 2 
  ท้องฟ้าจ าลอง

กรุงเทพมหานคร 
1 

  องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ – 

ท้องฟ้าจ าลองรังสิต 

1 

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

 

1 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน คนต่อวัน แหล่งเรียนรู้ภายนอก คร้ังต่อปี 

  ธรณีวิทยา-พิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ปทุมธานี   

 

  บ้านครูธานี ปทุมธานี 2 

  
โ ค ร ง ก า ร ฟ า ร์ ม ท ะ เ ล
ตัวอย่างตามพระราชด าริ 
– วัดใหญ่สุวรรณาราม – 
พระนครคีรี (เขาวัง) 

 
1 
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1.8 ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (แยกปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน)
ระดับปฐมวัย 
จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการ

อ่าน 
โรงเรียนจัดท าหนังสือกิจกรรมรัก
การอ่านเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก
การอ่าน และได้จัดท าสมุดบันทึกรัก
การอ่าน (small book) เพื่อให้เด็ก
ได้บันทึกและสามารถสรุปเรื่องราว
จากเรื่องท่ีอ่านได้ 

2 สถานศึกษาควรเพิ่มระบบในการก ากับติดตาม
งาน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จให้
ชัดเจนการเขียนขั้นตอนโครงการ/กิจกรรมควรมี
การก าหนดรูปแบบให้ชัดเจนและถูกต้อง 

โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มจากทาง
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

3 ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากขึ้น 

โรงเรียนได้จัดให้ครูเข้ารับการอบรม
ในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนและ
ก าหนดให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 1 
เรื่อง/ป ี

4 การประกันคุณภาพภายในควรจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด าเนินการให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 

โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่าง เป็นระบบโดยมี
กระบวนการด าเนินงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ี
ชัดเจน ด้วยกระบวนการ PDCA ผ่าน
โครงการ“การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา” โดยได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท า
แผนการตรวจติดตามฯ ตารางการ
ตรวจติดตามฯ ผู้น าการตรวจติดตาม
ฯ จัดท า  Audit Checklist ด า เนินการ
ตรวจติดตามฯโดยมีการติดตาม  
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงาน

ของทุกฝาย และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามฯ 
ภายในฝาย และภายในสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการลงนามรับรายงานผล
การตรวจติดตามคุณภาพภายในฝาย
และภายในสถาน ศึกษา ผู้ ช่ ว ย
ผู้อ านวยการฝายมาตรฐานคุณภาพ 
ก ากับติดตามและประเมินผล น า
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ จากการตรวจ
ติดตาม ฯ เข้าประชุมทบทวนใน
คณะกรรมการบริหารภายในเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้โรงเรียน
ไ ด้น าระบบเทคโนโลยี ด้านการ
ประกันคุณภาพมาใช้เพื่อประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีกด้วย ส่งผล
ให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีขึ้น 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1 เ ด็กควร ไ ด้รั บการพัฒนา เพิ่ ม เ ติ ม ใน เ รื่ อ ง

ความสามารถด้านการคิด และการแสวงหา
ความรู้ ท้ังในส่วนตัวและร่วมกับเพื่อน โดยครู
สามารถใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งมี เทคนิค ท่ี
หลากหลาย โดยการเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
เด็กระดับอายุ ๓-๕ ปี เช่น เพลง เกม บทบาท
สมมติ ละคร เป็นต้น 

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การท างาน
และท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะข้อที ่ ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2 สถานศึกษาควรเพิ่มระบบในการก ากับติดตาม

งาน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จให้
ชัดเจนการเขียนขั้นตอนโครงการ/กิจกรรมควรมี
การก าหนดรูปแบบให้ชัดเจนและถูกต้อง 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดภาระงานใน
แต่ละแผนงาน มีการจัดระบบการ
ก ากั บ  ติดตาม นิ เทศงานอย่ าง
ต่อเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ใน ส่วนของแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา ได้จัดท าแบบตามท่ี สช. 
และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ซึ่งมี
การก าหนดเป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด
ชัดเจน  

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1 สถานศึกษาควรแยกระบบบริหารระดับปฐมวัย 

ออกจาฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางของตนเอง 
 

โรงเรียนได้ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการโดยก าหนดให้มีฝ่าย
ปฐมวัย โดยมีแผนงานในฝ่าย 10 
แ ผ น ง า น  ร ว ม ท้ั ง มี ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ร ะ ดั บ ป ฐม วั ย  แ ย ก จ าก ร ะ ดั บ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2 ควรจัดระบบองค์กร/โครงสร้างท่ีเด่นชัด ระหว่าง
ครูผู้สอน หัวหน้าระดับ ครูพิเศษ และผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับสูง เพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

โ ร ง เรี ยนมี การ จัดท า โครงสร้ าง
บุคลากร ฝ่ายปฐมวัย มีการระบุ
ต าแหน่งและหน้าท่ีได้ชัดเจน 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตาม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้ โดยได้รับประสบการณ์
ตรงและไดัเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง 

2 สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาจาก
กลุ่มเครือข่ายท่ีกว้างขวาง ควรจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาข้ันสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 

โรงเรียนได้ส่งครูเข้ารับการอบรม
และสัมมนาจากฝ่ายการศึกษาอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท้ังในเรื่องของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียน 
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ข้อเสนอแนะข้อที ่ ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 ปฐมวัย และการวัดผลประเมินผล ตามแนวทาง

ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของตนเอง 
สอนปฐมวัย และการวัดและ
ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   

1 ควรมีการจัดล าดับการวางแผนงาน ด าเนินงาน
ประกันภายในท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้ระบบ
สารนิ เ ทศ ท่ีมี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ดประ โ ยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความสะดวก ถูกต้อง 
รวดเร็ว   

โรงเรียนได้มีการวางแผน การก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยมีกระบวนการด าเนินงานการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ท่ี ชั ด เ จ น  ด้ ว ย
กระบวนการ PDCA ผ่านโครงการ“การ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา” โดยได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดท าแผนการ
ตรวจติดตามฯ ตารางการตรวจ
ติดตามฯ ผู้น าการตรวจติดตามฯ 
จัดท า Audit Checklist ด าเนินการตรวจ
ติดตามฯโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ
ในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝาย 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
สรุปผลการตรวจติดตามฯ ภายใน
ฝ า ย  แ ล ะ ภ า ย ใ น ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ผู้อ านวยการลงนามรับรายงานผล
การตรวจติดตามคุณภาพภายในฝาย
และภายในสถาน ศึกษา ผู้ ช่ ว ย
ผู้อ านวยการฝายมาตรฐานคุณภาพ 
ก ากับติดตามและประเมินผล น า
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ จากการตรวจ
ติดตาม ฯ เข้าประชุมทบทวนใน 
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ข้อเสนอแนะข้อที ่ ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการบริหารภายในเพื่อ

ป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้โรงเรียน
ได้น าระบบเทคโนโลยีด้านการ
ประกันคุณภาพมาใช้เพื่อประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีกด้วย ส่งผล
ให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีขึ้น 

2 สร้ า ง ร ะบบวิ ธี ก า ร เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามศักยภาพท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด  
 

โรง เรียนไ ด้น าระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเอื้ออ านวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการท้ังระบบการส่งต่อ
ข้อมูล  การเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล
ของโรงเรียน และการประเมินผู้เรียน
เป็นรายบุคคลผ่านระบบประกัน
คุณภาพของโรงเรียน  

     ระดับพื้นฐาน 
จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนจากผลทดสอบ

ระดับชาติ O-net ระดับคุณภาพพอใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้น การส่งเสริมการ
ค้นคว้าการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน ด้านน้ าหนัก
เกินเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์ รวมทั้งการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ รวมท้ังจัดให้มีการสอน
เสริมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น ใน
ส่วนของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก เกิน
เกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ ได้จัดให้มี
การดูแลเรื่องโภชนาการผู้เรียน
สมวัย และร่วมมือกับส านักงานเขต
ธนบุรี ในการดูแลเรื่องโภชนาการ
ของผู้เรียน นักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกิน 
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  เกณฑ์ มีการคัดกรองและควบคุม

เรื่องของอาหาร มีการจัดให้ออก
ก าลังกายยามเช้า 

2 ผู้บริหารควรดูแลสอดส่องด้านใช้งบประมาณให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

โ ร ง เ รี ยน ไ ด้ จั ดท า ร ะบบบัญ ชี
การเงิน ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด  มี ก า รก า กั บ  ติ ดตาม 
ตรวจสอบชัดเจน การควบคุม
บ ารุงรักษาพัสดุ- ครุภ ณฑ์ต่างๆ
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  จ  ัด ร ะ บ บ ก า ร
ซ่อมแซม การบ ารุงรักษาอย่างเป็น
ระบบส่งผลให้ระบบพัสดุ-ครุภ ณฑ์
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
 

3 ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบ
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสมอง 
รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนจัดท าโครงการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษ
ท่ี 21 มีการพัฒนารูปแบบการสอน
ท่ีหลากหลายเหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา  
นอกจากนั้นยั ง จัดการเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุ ค ค ล  ม ร ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร 
Intensive English Program 
ส าหรับนักเรียนท่ีพร้อม และจัด
เ ส ริ ม ด้ า น ทั ก ษ ะ กี ฬ า ส า หรั บ
นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา
อีก ด้วยส่งผลให้ โรงเรียนได้รับ
รางวัลมากกมายจากการเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

4 พัฒนาการจัดระบบองค์กร และการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบให้เป็นทิศทางเดียวกัน 

โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบขององค์กร มีการจัด 
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  โครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน  

นอกจากนั้นมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งก าหนด
ภาระงานหลักพร้อมพรรณนางาน
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบุคลากรทุกฝ่าย
รับทราบในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาตาม
กฎกระทรวงฯ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1 ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานควรได้รับ

การแก้ไข โดยควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมี
ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้
ร่วมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้รู้จัก
เลือกรับประทานอาหารด้วยตนเอง และรู้จักแบ่ง
เวลาเพื่อออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก เกินเกณฑ์ และ
ต่ ากว่าเกณฑ์ ได้จัดให้มีการดูแล
เรื่องโภชนาการผู้เรียนสมวัย และ
ร่วมมือกับส านักงานเขตธนบุรี ใน
การดูแลเรื่องโภชนาการของผู้เรียน 
นักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ มี
การคัดกรองและควบคุมเรื่องของ
อาหาร มีการจัดให้ออกก าลังกาย
ยามเช้า 

2 ควรมีการติดตามผลการบันทึกการอ่าน และการ
บันทึกการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีของผู้เรียนให้มาก
ขึ้น 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการห้องสมุด
เพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่ าน เพื่ อ ให้นัก เรียนได้รับการ
ส่ ง เ สริ ม ด้ านการอ่ าน เพิ่ ม ขึ้ น  
นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดให้มีการ
บริ ก า ร ผ่ าน ระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ และทุกเดือนมีการ
จ าหน่ายหนังสือท่ีมีประโยชน์จาก
ส านักพิมพ์ ท่ีมี คุณภาพ ส าหรับ
นักเรียนเพื่อส่งเสริมการอ่านอีก
ทางหนึ่ง ในวิชาท่ีนักเรียนเรียน 
คุณครูประจ าวิชาได้น านักเรียนไป 
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุด

อีกด้วย 
3 สถานศึกษาควรวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของผู้เรียน โดยเริ่มพัฒนาจากทักษะการคิด
แกนกลางซึ่ ง เป็นพื้นฐานของทักษะการคิด
ระดับสูง โดยควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมระยะ
ประมาณ ๒ ปีอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจฝึกใน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี หรือในรูปค่ายวิชาการ  รวมถึงมีการ
พัฒนาครูให้มีทักษะความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และมีความ
ตระหนักร่วมกันว่าการพัฒนาทักษะการคิด
จ าเป็นต้องด าเนินควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และต้องใช้เวลาบ้างในช่วงต้น   

โรงเรียนจัดท าโครงการสะเต็ม
ศึกษา โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
นวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการบูร
ณาการการจัดการ เรียน รู้ ด้ วย 
Storyline Approach โ ค ร ง ก าร
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เพื่อมุ่ง
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ซึ่ง
ใ น ทุ ก โ ค ร ง ก า ร  ทุ ก กิ จ ก ร รม
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนได้จัดค่ายทาง
วิ ช า ก า ร ม า ก ม า ย  เ ช่ น ค่ า ย
ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  ค่ า ย ภ าษ า จี น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งล้วน
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด
ท้ังของครูและผู้เรียน 

4 สถานศึกษาควรมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
อยู่ ในระดับพอใช้ โดยควรเน้นไปท่ีการแก้ไข
พื้นฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดค านวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  รวมถึงควรปรับการจัดประกวดและ
แข่งขันท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ระดับปานกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด
เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนกลุ่มนี้ 

โรงเรียนได้จัดระบบการสอนเสริม 
การติวแบบเข้มข้นจากหน่วยงาน
ภายนอก การจัดให้มีการเรียนการ
สอนจินตคณิตส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความสนใจ ในส่วนของการแข่งขัน
หรือการประกวด โรงเรียนส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมมาก
ท่ี สุดในทุกกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1 คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมเสนอ

แนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน 
โ ร ง เ รี ย น จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาค 

 



63 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน

การบริหารท่ัวไปให้มากขึ้น 
เรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ได้เสนอแนวทางในการบริหาร 
จัดการทุกครั้งในการประชุม และ
โรงเรียนได้น าข้อเสนอแนะมาต่อ
ยอดเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

 สถานศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศ มาเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ การพัฒนาสถานศึกษาทุก 
ๆด้านให้มากขึ้น 

โรงเรียนได้ก าหนดในภาระงานของ
ทุ ก ฝ่ า ย ใ น ก า ร ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเข้าส่วนกลาง โรงเรียน
ได้จัดท าไฟล์ส่วนกลางเพื่อง่ายและ
สะดวกในการส่งและรับข้อมูล ท า
ให้ ไ ด้ รั บข้ อมู ล ท่ี สะดวก  เ อื้ อ
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1 ครูควรก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้ ของแต่ละคาบ แม้ว่ า ไ ด้ระบุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ไว้แล้วในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีท าไว้ระดับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็น
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในคาบท่ี
สอนด้วย   

โ ร ง เรี ยนไ ด้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
ปรับหลักสูตรใหม่ และทุกรายวิชา
ก าหนดให้ระบุ จุดประสง ค์การ
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ท้ังจุดประสงค์รายหน่วย และราย
ค าบ  เ พื่ อ ใ ห้ ค รู แ ล ะ ผู้ เ รี ยนมี
เป้าหมายในการจัดการเรียนการ
สอน 

2 การเลือกประเด็นเพื่อท าวิจัยในช้ันเรียนควรมีการ
เช่ือมโยงกับผลของการบันทึกหลังการสอน  อีก
ท้ังควรมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบหลังเรียน 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละห้อง เรียน ท่ีมี ผู้ เรียนแตกต่างกัน 
ตลอดจนการน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือกับผู้เรียนท่ีขาดความเข้าใจในแต่ละ
หน่วยที่ได้เรียนไป 
 

โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุก
คนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน โดย
ศึกษาจากข้อมูลในบันทึกหลังสอน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนท่ีขาดความเข้าใจในบทเรียน 
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1 สถานศึกษาควรสร้างระบบการประกันคุณภาพ

ภายในให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มากขึ้น 

โรงเรียนได้มีการวางแผน การ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบโดยมี ก ระบวนก าร
ด า เนิ น ง านการตร วจ ติดต าม
คุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ี
ชัดเจน ด้วยกระบวนการ  PDCA 
ผ่านโครงการ“การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา” โดย
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จัดท าแผนการตรวจติดตามฯ 
ตารางการตรวจติดตามฯ ผู้น าการ
ต ร ว จ ติ ดต าม ฯ  จั ดท า  Audit 
Checklist ด าเนินการตรวจติดตาม
ฯโดยมีการติดตาม ตรวจสอบใน
ส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝาย 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
สรุปผลการตรวจติดตามฯ ภายใน
ฝาย  และภาย ในสถาน ศึกษา 
ผู้อ านวยการลงนามรับรายงานผล
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ฝายและภายในสถานศึกษา ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝายมาตรฐานคุณภาพ
ก ากับติดตามและประเมินผล น า
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ จากการ
ตรวจติดตาม ฯ เข้าประชุมทบทวน
ในคณะกรรมการบริหารภายใน
เพื่อป้องกันและแก้ไข อย่าง  
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จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ต่อ เนื่ อ ง  ภาคเรี ยนละ  1  ครั้ ง 

นอกจากนี้ โรงเรียนได้น าระบบ
เทคโนโลยีด้านการประกันคุณภาพ
มาใ ช้ เพื่ อประ เมิน ผู้ เ รี ยน เป็ น
รายบุคคลอีกด้วย ส่งผลให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ
โ ร ง เ รี ย นมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผลท่ีดีขึ้น 

2 ควรมีการจัดล าดับการวางแผนงาน ด าเนินงาน
ประกันภายในท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้ระบบ  
สารนิ เ ทศ ท่ีมี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ดประ โ ยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความสะดวกถูกต้อง
ร ว ด เ ร็ ว  มี วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ร วบ รว มข้ อ มู ล ท่ี มี
ลักษณะเฉพาะของตนเองตามระบบงานท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

โรงเรียนได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนงาน 
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเอื้ออ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ
ท้ังระบบการส่งต่อข้อมูล  การเก็บ
ข้อมูลในคลังข้อมูลของโรงเรียน 
และการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคลผ่านระบบประกัน
คุณภาพของโรงเรียน 

 
 
 

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 ระดับปฐมวัย 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ศึกษาดี มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
วิสัยทัศน์         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรร

มาภิบาลพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดดเด่นคุณธรรมจริยธรรม 
มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาครูปฐมวัยให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของความ
เป็นครู 
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4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดี 
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
8. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 1. สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
2. ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. ครูปฐมวัยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของความเป็นครู 
4. ครูและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ครูและผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
6. ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดี 
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. ครูและผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
10. อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาครูปฐมวัยให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณของความเป็นครู 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 9  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนรว่ม
ในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 11  พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 

เอกลักษณ์ เอกลักษณ์     โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิก 

การศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิก หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ท าหน้าท่ีถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้
ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลท้ังครบ) รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุ
ถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์ 
เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่  ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ 

รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง และ เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
ต่อสังคม และส่วนรวม 

ความดีงามตามหลักพระคริสต์  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติ
ตนตามวิถีทางท่ีน าไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การ
เสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ 

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ รัก รับใช้  
รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข 
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้
เพื่อนมนุษย์ในสังคม 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมส่ิงสร้างท้ังหลาย 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ศึกษาดี มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดดเด่นคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
3. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
    เศรษฐกิจพอเพียง 
8.ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง 
เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
5. ครูมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
7 .ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
8. ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภค  ครบครัน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ 
5.  ส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
6.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
8.  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
9.  เสริมสร้างครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิต 
เหมาะสมกับความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
10.สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน  มีสาธารณูปโภค ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
12. เสริมสร้างภาคเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ   ภาคเอกชน   ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 

เอกลักษณ์ เอกลักษณ์     โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกการศึกษาด้วย
บรรยากาศคาทอลิก หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดย
อาศัยกระบวนการทางการศึกษา ท าหน้าท่ีถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียน
เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลท้ังครบ) รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึง
ความดีงามตามหลักพระคริสต์ 

เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่  ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ
รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง และ เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
ต่อสังคม และส่วนรวม 

ความดีงามตามหลักพระคริสต์  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติ
ตนตามวิถีทางท่ีน าไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การ
เสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ 

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ รัก รับใช้  
รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข 
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รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้
เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปัน
และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมส่ิง
สร้างท้ังหลาย 

 
 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปฐมวัย      

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย   
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
กิจกรรมท่ีจัด 
1)กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2)กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

90 87.52 2 1 2,3,4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานการเงินการบัญชี(ฝ่าย
ธุรการการเงิน) 

83 94.04 2 1 5 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาครูปฐมวัยให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ
ของความเป็นครู 
กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมครู
ปฐมวัยให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณของความเป็นครู 

1. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
 กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัย 

2. โครงการนิเทศแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
2) กิจกรรมนิเทศแบบ

กัลยาณมิตร 

95 
 

97.50 2 1 5 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมท่ีจัด 
1)  กิจกรรมรักการอ่าน 
2) กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
3) กิจกรรมวันวิชาการ 

85 87.89 1,3 1 9 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 

พัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย 

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้มีงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
 กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 

ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เห็นคุณค่าความเป็นไทย 

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
 กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมวันส าคัญ 
2) กิจกรรมหนูน้อยมารยาท

งาม 

92 
 

92 2 3 5 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 7 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 
4 ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 7.1   ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
และมีสุขภาวะท่ีดี 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมกีฬาสี 
2) กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

85 
 

88.25 1 1 3 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 8 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และ
มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมี ความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8.1 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมทัศนศึกษา 
2) กิจกรรมค่ายบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 8.2 ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
 กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมจิตสาธารณะ 
กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. 

85 
 

89.56 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 9 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 9.1 ครูและผู้เรียนด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา 
2) กิจกรรมหนูน้อย 

Recycle 

90 92.50 1 1 1 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 10 

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 10.1 ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมการสร้าง
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(ฝ่าย
กิจการนักเรียน) 

 กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ 
2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

91 92.00 2 4 10 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 11 

พัฒนาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ี 
เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ 

90 94.67 3 3 10 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ี 
สมบูรณ์ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 11.1  จัดบรรยากาศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.โครงการส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมจัดบรรยากาศช้ัน
เรียน( ร้อยละ 90) 

กลยุทธ์ที่ 11.2 พัฒนาอาคารสถานท่ี 
จัดซื้อ-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู ้
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.1พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 

83 85.00 2 3 10 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1เสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิ
บาล 
 

83 94.04 2 3 10 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3  

พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  3.1พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
2) กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
 3) กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย 
 4) กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 
 5) กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม
ศึกษาฯ 
 6) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) 
กลยุทธ์ที่  3.2พัฒนาผู้เรียนการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
1.โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ีจัด 
          1) กิจกรรม Morning talk 
          2) กิจกรรม English Day 
Camp 

83 93.33 1 1 3,7,8 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

          3) กิจกรรม Chinese Day 
Camp 
กลยุทธ์ที่  3.3พัฒนาผู้เรียนผลิตผล
งานอย่างสร้างสรรค์ 
1.โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ห้องเรียน 

ยุทธศาสตร์
ท่ี  4    

พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอนสู่ครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่  4.1พัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ 
โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถเท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงในยุค 4.0 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร 

88 98.27 2,3 1 5 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและ
ปฏิบัติตนตามาตรฐานวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ 5.1    ส่งเสริมและเสริมสร้าง
ครูให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โครงการส่งเสริมครูตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพครู 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมธรรมะสัญจร 
2) กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
3) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

 

86 
 
 
 
 

95.00 2 1 5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6  

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิด 
สร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูงเห็นผล   
และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ต้ัง 
ไว้ได้ 
กลยุทธ์ที่  6.1พัฒนาผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับ
ความเส่ียง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
โครงการสะเต็มศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6.2    ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับ
ความเส่ียง สามารถใช้ความคิด

86 92.97 1 1 3,6 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับสูง  เห็นผลและวางแผนจัดการ
สู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมท่ีจัด  
1)  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
2)  กิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียง 
(ค่ายคุณธรรม) 
3)  กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกลความ
เส่ียง 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 7   

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่  
และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
กลยุทธ์ที่  7.1 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์
งานส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนผลงานได้ 
โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และส่ือ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT  
2) กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 3) กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
 

86 95.60 1 1 4 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 8 

พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 
กลยุทธ์ที่  8.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
แนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
กิจกรรมท่ีจัด 
 1)  กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ 
 2)  กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ           
กลยุทธ์ที่ 8.2 ส่งเสริมครูให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
คุณค่าพระวรสาร 
โครงการอบรมคุณค่าพระวรสารแก่
ครู 
กลยุทธ์ที่ 8.3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 
โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
นักเรียน  
กิจกรรมท่ีจัด  

1)  กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
2)  กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 
3)  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
4)  กิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้า

เสาธง 

83 90.25 1,2 1 1 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5)  กิจกรรมสร้างวินัยในการ
มาเรียน 

6)  กิจกรรมวันไหว้คร ู
7)  กิจกรรมวันครู 

 
ยุทธศาสตร์

ท่ี 9 
เสริมสร้างให้ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะ
ชีวิตเหมาะสมกับความเป็น 
 พลโลกในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 9.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ 
ความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 โครงการวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข 
โครงการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้สังคม    
กลยุทธ์ที่ 9.2  เสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็น
พลโลกในศตวรรษท่ี 21 
1.โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียน 
กิจกรรมท่ีจัด 
1)  กิจกรรม Dancing Team 
2)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3)  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

87 
 

89.30 1,2 1 1,2,3,4,5,6 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. โครงการ SC วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 
กิจกรรมท่ีจัด 
1)  กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ 
2)  กิจกรรมกีฬาสี (เฟื่องฟ้าเกมส์) 
3)  กิจกรรมให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 10 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 10.1 สนับสนุนให้ครู
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง 
กลยุทธ์ที่  10.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมของหายได้คืน 

2) กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้

อย่างคุ้มค่า 

3) กิจกรรมออมทรัพย ์

กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 

80 
 

87.34 1,2 1,3 1,2,3,4,5,6 

ยุทธศาสตร์
ที่ 11  

พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียน

90 
 

92.75 2 2 10 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การสอน  มี 
สาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   
และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 11.1   พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  สภาพแวดล้อม  แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

2. โครงการโรงเรียนสะอาด  
พลาสติกลด  งดท้ังขยะ 

กลยุทธ์ที่  11.2  จัดระบบ
สาธารณูปโภค  วัสดุอุปกรณ์ ให้
เพียงพอ  และพัฒนาเทคโนโลยีให้
สมบูรณ์และทันสมัย 
กลยุทธ์ที่  11.2 จัดระบบ
สาธารณูปโภค  วัสดุอุปกรณ์ ให้
เพียงพอ  และพัฒนาเทคโนโลยีให้
สมบูรณ์และทันสมัย 
แผนงานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมท่ีจัด 
จัดระบบสาธารณูปโภค  ภายใน
โรงเรียน 
แผนงานพัสดุ 
แผนงานครุภัณฑ์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวไกล
ทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ สพฐ. 

*** 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

สช. 

 

*** 

ตัวช้ีวัดฯของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี12 

เสริมสร้างสถานศึกษามีภาคีเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา องค์กร 
 ภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ที่12.1  เพื่อให้สถานศึกษามี
การสร้างเครือข่าย และร่วมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 12.2 เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วม
พัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมท่ีจัด 
1)  กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
2)  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
3)  กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่
โรงเรียน (ครูนอกห้อง) 
4)  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 96.92    



85 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
 ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 205 181 88.29 14 6.82 10 4.87 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 205 177 86.34 17 8.29 11 5.36 
3. ด้านสังคม 205 181 88.29 15 7.31 9 4.39 
4. ด้านสติปัญญา 205 186 90.73 13 6.34 6 2.92 

 
4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน  ที่

เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 144 144 32.90 52.37 54.74 42.33 -12.41 -22.67 -0.68 
วิทยาศาสตร์ 144 144 35.55 48.27 48.58 45.66 -2.92 -6.01 -0.18 
ภาษาไทย 144 144 49.07 55.50 65.25 56.24 -9.01 -13.81 -0.41 
ภาษาอังกฤษ 144 144 34.42 59.16 61.27 56.13 -5.14 -8.39 -0.25 

***(4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
***(5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ(2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มี
พัฒนาการ” 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 50 50 26.73 26.81 26.85 22.08 -4.73 -17.62 -0.53 
วิทยาศาสตร์ 50 50 30.07 31.22 32.85 27.65 -5.20 -15.83 -0.47 
ภาษาไทย 50 50 55.14 47.35 53.39 54.04 0.65 1.22 0.04 
ภาษาอังกฤษ 50 50 33.25 32.63 29.58 34.88 5.3 17.92 0.54 

***(4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
*** (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ 3 
 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ที่มีผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 142 132 92.96 141 126 89.36 154 147 95.45 145 112 77.24 161 116 72.05 144 122 84.72 

คณิตศาสตร์ 142 133 93.66 141 118 83.69 154 126 81.82 145 118 81.58 161 148 91.93 144 70 48.61 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

142 135 95.07 141 137 97.16 154 122 79.22 145 120 82.76 161 130 80.75 144 121 84.03 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

142 125 88.03 141 118 83.69 154 148 96.10 145 138 95.17 161 158 98.14 144 100 69.44 

ประวัติศาสตร์ 142 126 88.73 141 113 80.14 154 116 75.32 145 116 80.00 161 154 95.65 144 81 56.25 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

142 142 100 141 141 100 154 154 100 145 145 100 161 161 100 144 144 100 

ศิลปะ 142 142 100 141 141 100 154 154 100 145 145 100 161 154 95.65 144 143 99.31 

การงานอาชีพ 142 142 100 141 141 100 154 154 100 145 145 100 161 161 100 144 143 99.31 

ภาษาต่างประเทศ 142 139 97.8 141 137 97.16 154 103 66.88 145 95 65.52 161 106 65.84 144 10 70.14 

รายวิชาเพิ่มเติม....                   

 142 135 95.07 141 105 74.47 - - - 145 139 95.86 161 139 86.34    

 142 140 98.59 141 134 95.04 154 139 90.26 145 132 91.03 161 159 98.76 144 142 98.61 

 142 128 90.14 141 106 75.18 154 131 85.06 - - - - - -    

       154 154 100 - - - - - - 144 144 100 

          145 134 92.41 161 138 85.71 144 137 95.14 

 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 45 23 51.11 54 25 46.30 50 31 62.00 
คณิตศาสตร ์ 45 8 17.78 54 9 16.67 50 13 26.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 17 37.78 54 14 25.93 50 26 52.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

45 17 37.78 
 

54 22 40.74 50 25 50.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 45 45 100 54 54 100 50 50 100 
ประวัติศาสตร์ 45 25 55.56 54 29 53.70 50 39 78.00 
ศิลปะ 45 45 100 54 54 100 50 50 100 
การงานอาชีพ 45 42 93.33 54 50 92.59 50 48 96.00 
เทคโนโลยี - - - - - - 50 35 70.00 
ภาษาต่างประเทศ 45 23 51.11 54 44 81.48 50 17 34.00 
รายวิชาอื่นเพ่ิมเติม....          
เสริมทักษะภาษาไทย - - - - - - 50 47 94.00 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร ์ 45 13 28.89 54 17 31.48 - - - 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์ 45 14 31.11 54 18 33.33 - - - 
คริสตศาสนา 45 38 84.44 54 54 100 50 49 98.00 
หน้าท่ีพลเมือง - - - - - - 50 50 100 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 45 27 60.00 54 31 57.41 50 19 38.00 
ภาษาจีน 45 28 62.22 54 43 79.63 50 44 88.00 

 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

147 147 46.46 67.49 62.79 51.88 -10.91 -17.38 -0.52 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

147 147 44.94 46.84 52.81 48.31 -4.5 -8.52 -0.26 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

   52.09 57.20 -    

 ***(4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ  (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 142 142 72.81 85.26 82.98 84.05 1.07 1.29 0.04 
อ่านออกเสียง 142 142 68.50 92.04 79.32 82.14 2.82 3.56 0.012 
 ***(4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์(C – Creative), มีความใหม่ในบริบทน้ันๆ (N - New) มี
คุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์  
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ช่ือนวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline  
    Approach 

คุณภาพผู้เรียน ประถม – มัธยม 

2. โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนา
นักกีฬาสู่อาชีพ 

คุณภาพผู้เรียน ประถม - มัธยม 

 
6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.รางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ผู้บริหาร เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 

2.รางวัลครูเอกชนดีเด่น บุคลากรครู เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
สกสค. 

 

3.รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา บุคลากรครู เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
สกสค. 

 

4. รางวัลห้องสุขาดีเด่น สถานศึกษา เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กทม.  

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์   
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ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) - ดี 
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนเด็ก *คิดเป็น

ร้อยละ ระดับ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ เต็ม 3 2 1 3 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ (มฐ.1)  

205 181 14 10 88.24 ดีเลิศ 85.50 

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี(ม.1) 205 180 15 10 87.70 ดีเลิศ 85 
 2. กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง  สามารถใช้ได้อย่าง

คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน(ม.2) 
205 182 13 10 88.78 ดีเลิศ 86 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ (มฐ.2) 

205 177 17 11 86.33 ดีเลิศ 87 

 1. มีสุขภาพจิตที่ดี  และมีความสุข(ม.3) 205 165 27 13 80.48 ดีเลิศ 86 
 2. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว(ม.4) 205 178 13 14 86.82 ดีเลิศ 85 
 3. มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม(ม.5) 205 188 10 7 91.70 ยอดเย่ียม 90 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิที่ดี
ของสังคม (มฐ.3) 

205 181 15 9 88.29 ดีเลิศ 87 

 1. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ม.6) 

205 167 23 15 81.46 ดีเลิศ 81 

 2. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย (ม.7) 205 187 12 6 91.21 ยอดเย่ียม 90 
 3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข(ม.8) 

205 189 11 5 92.19 ยอดเย่ียม 90 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ (มฐ.4) 

205 186 13 6 90.60 ยอดเยี่ยม 89.25 

 1. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย(ม.9) 205 187 10 8 91.21 ยอดเย่ียม 91 
 2. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้(ม.10) 205 188 12 5 91.70 ยอดเย่ียม 90 
 3. มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค(์ม.11) 205 185 17 3 90.24 ยอดเย่ียม 90 
 4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย(ม.3) 
205 183 14 8 89.26 ดีเลิศ 86 

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 
(ผลเฉลี่ย 1.1+1.2+1.3+1.4) 

205 181 15 9 88.37 ดีเลิศ 87.19 

* หมายเหตุ คิดร้อยละจากจ านวนเด็ก ระดับ 3 
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
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กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 -2564 โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4,7,8 คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและมีสุขภาวะท่ีดี  ยุทธศาสตร์ท่ี 8    สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและจิต
สาธารณะ  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีหน่วยงานหลักคือหน่วยงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก รับผิดชอบ
ในการพัฒนาให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กท่ีแข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดีและมีความสุข มีทักษะชีวิต สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ือสารได้เหมาะสม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้
พื้นฐานสมวัยตามยุทธศาสตร์ และพัฒนามาตรฐานท่ี 1ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีด้านคุณภาพของเด็กโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ  หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

กระบวนการพฒันา. (Awareness + Attempt)  
สถานศึกษาพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองให้มีการพัฒนา 

(ตบช/ประเด็น/มาตรฐาน EDBA ตามตารางเทียบ)มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/
กระบวนการ/วิธีการ คือ.โครงการกีฬาสีเฟื่องฟ้าเกมส์  แผนงานการประเมินพฒันาเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพ
โดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ กิจกรรม แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา ตบช/ประเด็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี   1.1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ประเด็นท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี 
ประเด็นท่ี 2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศประเมินคุณภาพโดย
การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
ผลการพัฒนามีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มีผลการพัฒนาท่ีโดดเด่นคือ  กิจกรรมกีฬาสี   รางวัลท่ีได้รับคือ  เหรียญรางวัล 
1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

กระบวนการพฒันา. (Awareness + Attempt) 
สถานศึกษาพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ให้มีการพัฒนาตาม

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/กระบวนการ/วิธีการ คือ.โครงการค่ายบูรณาการ
ประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา ตบช/ประเด็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี   1.2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ประเด็นท่ี 1 มีสุขภาพจิตท่ีดี  และมีความสุข 
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ประเด็นท่ี 2 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคล่ือนไหว 
ประเด็นท่ี 3 มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการค่ายบูรณาการประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การ
สัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
ผลการด าเนินงาน (Achievement) และรางวัลท่ีได้รับ - 
ผลการพัฒนา       มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
มีผลการพัฒนาท่ีโดดเด่นคือ     -     รางวัลท่ีได้รับคือเหรียญทองการประกวดคัดลายมือ ปั้นดินน้ ามัน ประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และประกวดวาดภาพระบายสี ในงานวิชาการ เขต 3  

 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
กระบวนการพัฒนา. (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมให้มีการพัฒนา (ตบช/
ประเด็น/มาตรฐาน EDBA ตามตารางเทียบ)มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/
กระบวนการ/วิธีการ คือ.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์
คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา ตบช/ประเด็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี   1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ประเด็นท่ี 1 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นท่ี 2 รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ประเด็นท่ี 3 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประเมินคุณภาพ
โดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
กระบวนการพัฒนา. (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ให้มีการพัฒนา 
(ตบช/ประเด็น/มาตรฐาน EDBA ตามตารางเทียบ)มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/
กระบวนการ/วิธีการ คือ. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  /โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมรักการอ่าน , กิจกรรมวันวิชาการ  ประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครู
และเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา ตช/ประเด็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ประเด็นท่ี 1 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
ประเด็นท่ี 2 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
ประเด็นท่ี 3 มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
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ประเด็นท่ี 4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ  โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย  /โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ  กิจกรรมรักการอ่าน , กิจกรรมวันวิชาการ  ประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์
คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 

ผลการพัฒนาด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้มีผลการพัฒนาท่ี
โดดเด่นคือ การแข่งขันงานวิชาการเขต 3 รางวัลท่ีได้รับคือ  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันคัดลายมือ , 
ปั้นดินน้ ามัน ,วาดภาพระบายสี , ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
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 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน(7.1) 86.06 ดีเลิศ 90.40 

 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องหลายฝ่าย 

84.00 ดีเลิศ 90 

 2. การน าผลการวิเคราะห์เด็กบริบทสภาพปัญหาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

83.17 ดีเลิศ 90 

 3. ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

83.00 ดีเลิศ 90 

 4. การนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและสรุปผลทุกภาคเรียนและหรือทุกปี 

92.78 ยอดเย่ียม 91 

 5. น าผลการนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตรและหรือ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

87.33 ดีเลิศ 91 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน(5.8) 92.86 ยอดเยี่ยม 90 
 1. การมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปหรือปริญญาตรีสาขา

อื่น แต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค. ก าหนด 
94.33 ยอดเย่ียม 90 

 2. ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 91.39 ยอดเย่ียม 90 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 87.93 ดีเลิศ 85.33 

 1. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
การจัดประสบการณ์(5.5) 

83.66 ดีเลิศ 85 

 2. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ(6.5) 94.97 ยอดเย่ียม 80 

 3. มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2) 

85.16 ดีเลิศ 91 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 84.03 ดีเลิศ 87.50 

 1. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน(7.5) 83.50 ดีเลิศ 85 
 2. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา(9.1) 
84.55 ดีเลิศ 90 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

84.50 ดีเลิศ 90 

 1. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา(9.1) 

84.5 ดีเลิศ 90 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 96.05 ยอดเยี่ยม 90 

 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา(8.1) 95.55 ยอดเย่ียม 90 

 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(8.2) 

97.00 ยอดเย่ียม 90 
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ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา(8.3) 

97.21 ยอดเย่ียม 90 

 4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(8.4) 

96.66 ยอดเย่ียม 90 

 5.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา(8.5) 

94.66 ยอดเย่ียม 90 

 6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(8.6) 95.22 ยอดเยี่ยม 90 
 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 

(ผลเฉลี่ย 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 
88.57 ดีเลิศ 88.87 

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 -2564 โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2,4คือการปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยมีหน่วยงานหลักคือกระบวนการบริหารและการจัดการ และร่วมคือ – รับผิดชอบ
ในการพัฒนาโรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียนมีการก ากับติดตามให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามยุทธศาสตร์ และพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
  กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นให้มีการ
พัฒนา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การ
สัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ประเด็นท่ี 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย 
ประเด็นท่ี 2. การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่มาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 3. ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
และสรุปผลทุกภาคเรียน และหรือทุกปี 
ประเด็นท่ี 5. น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพ
จริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
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2.2จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครู
และเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
ประเด็นท่ี 1. การมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค. ก าหนด 
ประเด็นท่ี 2. ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการพัฒนาครูปฐมวัยประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง
, การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ให้มีการพัฒนา (ตบช/
ประเด็น/มาตรฐาน EDBA ตามตารางเทียบ) มาตรฐานท่ี2กระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,
การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นท่ี 1. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี้ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นท่ี 2. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นท่ี 3. มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคืองานวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคุณภาพครูปฐมวัย,
กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตรประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,
การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
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2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อยา่งปลอดภัยและพอเพียง 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียงให้มีการพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการ
สังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา (ตบช/ประเด็น)  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
ประเด็นท่ี 1. จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ประเด็นท่ี 2. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือกิจกรรมจัดบรรยากาศช้ันเรียน ประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจาก
สภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม   
 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
กระบวนการพัฒนา. (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/
โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา (ตบช/ประเด็น) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นท่ี 1. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

-กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา 
-กิจกรรมหนูน้อยRECYCLE 
-กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมด้วยIPAD 

ประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/
กิจกรรม(เขียนบรรยาย  
 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้มีการพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินคุณภาพโดยการ
สังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/โครงการ/กิจกรรม 
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พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ประเด็นท่ี 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
ประเด็นท่ี 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
ประเด็นท่ี 3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ประเด็นท่ี 4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประเด็นท่ี 5.น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นท่ี 6. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคืองานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,งาน
สารสนเทศ ประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง,การสัมภาษณ์จากครูและเด็ก,การศึกษาจากเอกสาร/
โครงการ/กิจกรรม 
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 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 
(5-3) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

8 7 1 - - - 8 87.5 100 ยอด
เยี่ยม 

85 

 1. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล(5.2) 

8 7 1 - - - 8 87.5 100 ยอดเย่ียม 85 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

8 7 1 1 - - 8 87.5 100 ยอดเย่ียม 92.5 

 1. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
(5.3) 

8 8 - - - - 8 100 100 ยอดเย่ียม 95 

 2. ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง(5.7) 8 6 1 1 - - 8 75 100 ยอดเย่ียม 90 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 

8 7 1 - - - 8 87.5 100 ยอดเย่ียม 90 

 1. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย(5.6) 

8 7 1 - - - 8 87.5 100 ยอดเย่ียม 90 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

8 5 1 1 1 - 7 62.5 87.5 ดีเลิศ 88.3 

 1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.4) 

8 6 1  1 - 7 75 87.5 ดีเลิศ 85 

 2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ(์5.5) 

8 5 1 1 1 - 7 62.5 87.5 ดีเลิศ 85 

 3. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.9) 

8 4 2 1 1 - 7 50 87.5 ดีเลิศ 95 

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 
(ผลเฉลี่ย 3.1+3.2+3.3+3.4) 

8 7 1 1 1 - 8 81.25 96.88 ยอด
เยี่ยม 

88.95 

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
 
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 -2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1,5,7,8 คือยุทธศาสตร์ ท่ี 1พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและมีสุขภาวะท่ีดี  ยุทธศาสตร์ท่ี 8    สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 โดยมีหน่วยงานหลักคือ หน่วยงานการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและร่วมคือ- รับผิดชอบใน
การพัฒนา โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีการก าหมดจุดมุ่งหมาย ระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อีกท้ังยังส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมให้
เด็กเรียนรู้และท ากิจกรรมได้เต็มตามศักยภาพ มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ครูใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กท่ีหลากหลายและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจักการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยสู่การน าไปปฏิบัติ ตาม
ยุทธศาสตร์ และพัฒนามาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ , ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือหน่วยงานการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
 
3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพให้มีการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประเมิน
คุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ประเด็นท่ี 1  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณท่ี์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คือโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครู
และเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข 
กระบวนการพัฒนา. (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขให้มีการ
พัฒนา การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ประเด็นท่ี 1. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

ประเด็นท่ี 2. ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือโครงการนิเทศ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสาร
โครงการ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากทางฝ่ายการศึกษาอัคร
สังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
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3.3 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยให้มีการ
พัฒนา การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ ประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3   การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ประเด็นท่ี 1 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคือกิจกรรมจัดบรรยากาศในช้ันเรียน กิจกรรมส่ือนวัตกรรมด้วยIPADประเมินคุณภาพโดยการสังเกตจาก
สภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
กระบวนการพัฒนา (Awareness + Attempt) 

สถานศึกษาพัฒนาประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้มกีารจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเมินคุณภาพโดย การสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์
คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 

พัฒนาเด็กให้มีการพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ประเด็นท่ี 1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ประเด็นท่ี 2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
(5.5) 
ประเด็นท่ี 3. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.9)โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคือ  โครงการส่ือนวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ประเมิน
คุณภาพโดยการสังเกตจากสภาพจริง , การสัมภาษณ์คุณครูและเด็ก , การศึกษาเอกสารโครงการ 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้/ประเด็น จ านวนนักเรียน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 
(5-3) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ ประเด็น เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 
1.1 
ผลสัมฤ
ทธ์ิทาง
วิชาการ
ของ
ผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

891 197 547 295 8 - 1039 22.14 99.73 ยอดเยี่ยม 85.67 

 1) มีนิสัยและทักษะการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง(3.1) 

891 212 618 56 5 - 886 23.79 99.44 ยอดเยี่ยม 85 

 2) สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง(ความรู้ความเข้าใจ) (4.1) 

891 190 512 179 10 - 881 21.32 99.88 ยอดเยี่ยม 85 

 3) ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์(5.3) 

891 190 512 179 10 - 881 21.32 99.88 ยอดเยี่ยม 87 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

891 169 583 136 3 - 888 18.97 99.66 ยอดเยี่ยม 86.33 

 1)สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง(ความรู้ความเข้าใจ)(4.1) 

891 190 512 179 10 - 881 21.32 99.88 ยอดเยี่ยม 85 

 2)น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง (น าไปใช้) (4.2) 

891 132 645 114 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 87 

 3)ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ (วิเคราะห์) (4.3) 

891 184 592 115 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 87 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 891 184 592 115 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 87 
 1)มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ (สงัเคราะห์) (4.4) 
891 184 592 115 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 87 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

891 349 528 14 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 86 

 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การ
สื่อสารและเป็นพลเมืองดิจิตอล(3.2) 

891 349 528 14 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 86 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 543 107 724 147   543 100 100 ยอดเยี่ยม 87 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ์(5.1) 
891 20 724 147 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 87 

 2)ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์(5.4) 194 194 - - - - 194 100 100 ยอดเยี่ยม 87 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องาน

อาชีพ 
891 353.5 522.5 15 0 0 747.5 83.8925 100 

353.5 
522.5 15 - - 747 83.89 100 ยอดเยี่ยม 86 

 1)วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 891 409 477 5 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 86 
 2)ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง(6.2) 
891 319 560 12 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 86 

 3)ท างานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3) 891 338 541 12 - - 891 100 100 ยอดเยี่ยม 86 
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ตัวบ่งชี้/ประเด็น จ านวนนักเรียน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 
(5-3) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ ประเด็น เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 
 4)มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 
891 348 512 31 - - 317 35.57 100 ยอดเยี่ยม 86 

  ผลเฉลี่ย 1.1 
(ผลเฉลี่ยประเด็นที่ 1+2+3+4+5+6) 

833 342 583 120 2 0 833 70.83 99.83 ยอดเยี่ยม 86.3 

1.2
คุณลักษ
ณะที่พึง
ประสงค์
ของ
ผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

891 479 396 15.6 0 0 685 53.80 100 ยอดเยี่ยม 87 

 1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1) 891 274 617 0 - - 274 30.75 100 ยอดเยี่ยม 88 
 2) เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

(2.2) 
891 890 1 0 - - 890 99.89 100 ยอดเยี่ยม 90 

 3)อัตลักษณ์ผู้เรียน(มผีลการประเมินผล
ผู้เรียน)(14.1.1(5)) 

891 274 570 47 - - 891 30.75 100 ยอดเยี่ยม 83 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 891 348 512 31 - - 891 39.06 100 ยอดเยี่ยม 88 
 1) รักความเป็นไทย(2.1.3(7))   891 348 512 31 - - 891 39.06 100 ยอดเยี่ยม 88 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

891 348 512 31 - - 891 39.06 100 ยอดเยี่ยม 82 

 1) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง(2.3) 891 348 512 31 - - 891 39.06 100 ยอดเยี่ยม 82 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 891 336 517 37.5 - - 891 37.73 100 ยอดเยี่ยม 89 
 1)มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ(1.1) 
891 274 570 47 - - 891 30.75 100 ยอดเยี่ยม 86 

 2)มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(1.2) 

891 255 552 84 - - 891 28.62 100 ยอดเยี่ยม 86 

 3)ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3) 

891 50 841 0 - - 891 5.61 100 ยอดเยี่ยม 96 

 4)เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม(1.4) 

891 890 1 - - - 891 99.89 100 ยอดเยี่ยม 96 

 5)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น(1.5) 891 274 570 47   891 30.75 100 ยอดเยี่ยม 82 
 6)สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ(1.6) 

891 274 570 47   891 30.75 100 ยอดเยี่ยม 86 

 ผลเฉลี่ย 1.2 
(ผลเฉลี่ยประเด็นที่ 1+2+3+4) 

891 378 484 28 - - 840 42.41 100 ยอดเย่ียม 87 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 
(ผลเฉลี่ยตัวบ่งชี้  1.1+1.2)   

862 360 534 74 1 - 837 56.62 99.92 ยอดเย่ียม 86.65 

  * หมายเหตุ รวมจ านวนระดับ 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
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 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 – 2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 
ยุทธสาสตร์ท่ี 3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ท่ี 6     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิด 
     ระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ  
                       เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9    เสริมสร้างครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิต เหมาะสม 
    กับความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีหน่วยงานหลักคือ ฝ่ายวิชาการ  และร่วมคือ ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือ ฝ่ายวิชาการ 
 
1.มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 

กระบวนการพัฒนา. (Awareness + Attempt) 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี  21
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตร Intensive English 
Program มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  รวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
ตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้วัน
ส าคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร  ผ่านการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ     และกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดค านวณ เช่น การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การเรียนเสริมจินตคณิต มีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนของนักเรียน 
 
2.มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้เป็นไปตามศักยภาพ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการท างานเป็นทีม การลงมือปฏิบัติจริง แบบโครงงาน ใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพตามระดับช้ันโดยเน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ ครูได้น าเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลตามระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  

นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน
ทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับวัย มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและปรับโครงสร้าง
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนทุกห้องเรียนโดยครูต่างชาติ การน าคุณค่าพระวรสาร ค่านิยม 12 ประการ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนเรียนรู้ทุกรายวิชาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมแนะแนวท้ังในและนอกห้องเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีกท้ังยังด าเนิน
โครงการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนระดับช้ัน ป.6 และ 
ม.3   มีคะแนนเฉล่ียจากการสอบ O-NET ในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับชาติ 
 
3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เรียนรู้จากประสบการณ์
ผู้เรียนจึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมีความสนใจ
กระตือรือร้นและเกิดความอยากรู้อยากเห็น  โรงเรียนได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน  
 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครูผู้สอนใช้ส่ือ เทคโนโลยี และ ICT 
-ห้องเรียน google classroom 
-จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม EIS โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ เน้นส่ือ และ ICT 
-มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

 
5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตอบสนองความต้องการของชุมชน  และมี
การท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม  อาทิเช่น 
กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์   กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย  กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O Net  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนซึ่งนักเรียนได้มี
โอกาส  สร้างงาน  เสนอความคิด  และน าเสนอผลงาน และการท ากิจกรรมท้ังในนอกสถานท่ี 
 
6.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนก าหนดรูปแบบให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย  ในการด าเนินจัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการ   แนะแนว และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขใน
การท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการศึกษา อาชีพ เช่น 
กิจกรรมธุรกิจประดิษฐ์  โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งนวัตกรรม กิจกรรมถนนคนเดิน  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้
แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอีกท้ังโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการท างานร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) และได้รับการประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) โดยประเมินจากกระบวนการท างานและผลงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ   จัดนิทรรศการการศึกษา
ต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียน
และอาชีพ พร้อมท้ังท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ 
โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 2. กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 
 

1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนและ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปีโดยคณะผู้บริหารครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดความส าเร็จตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการกิจกรรมโดยมีการประชุมท้ังในรูป
แบบอย่างเป็นทางการร่วมกันท้ังหมดท้ังโรงเรียนและการประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อจะได้น าผลมา
เปรียบเทียบว่าผลการด าเนินงานของงานโครงการกิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่
และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรง เรียน
เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 
2.ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในทุกระดับช้ัน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทยได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา 
เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การหล่อเทียนจ านาพรรษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความช่ืนชม ความภาคภูมิใจ 
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ
ชาติไทย มีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในช้ันเรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการร าไทย 
ได้แสดงออกตามงานส าคัญท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในวันท่ีมี
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีไทยและวันส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการสอนดนตรีไทย ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเล่นจนถึงการแสดงในกิจกรรมต่างๆของเขตธนบุรี 
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3.ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง และ สอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชา ทุกระดับช้ัน โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้  
 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  
 2.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
 3. เห็นประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงดงามในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น กิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเช่ือ  
 4.สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
 5. มีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับคนอื่นบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย ให้
ผู้เรียน เกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน บุคคลรอบข้าง เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียน  
 นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือแผนงานศาสนสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร  กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา   โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีกิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมชุมนุมฟุตซอล   กิจกรรมวันส าคัญ   
 
4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

โรงเรียน ได้แนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยก าหนดเป้าหมาย 
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และได้ด าเนินงาน ส่งเสริมผู้เรียน ด้านสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ โรงเรียนได้จัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมแอโรบิค ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ทุกเช้าวันศุกร์ ก่อนท่ีจะเข้าช้ันเรียนทุกวัน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สร้างความรู้สึกตื่นตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในลาดับต่อไป กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าขั้นเรียนเป็นการคัดกรองสุขภาพของผู้เรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หากตรวจ
พบว่ามีอาการผิดปกติ จะท าการติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับเพื่อไปตรวจสุขภาพและรับการรักษาจนหายจากอาการ  
กิจกรรมการช่ังน้ าหนัก เป็นการติดตามภาวะ การเจริญเติบโตของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน หากพบภาวะท่ี
ผิดปกติเช่นน้ าหนักสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์จะได้ท าการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน งานส่งเสริมโภชนาการ ได้รับการตรวจสอบด้านโภชนาการ จากส านักงานเขตธนบุรี ด้านจิตสังคม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ร่วมรณรงค์ ให้ผู้เรียน
และผู้ปกครองลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยในชีวิต รณรงค์
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและวินัยเพื่อความปลอดภัยบนอาคารเรียน โดยผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนและด าเนิน
กิจกรรม พร้อมน าเสนอผลงานหน้าเสาธงเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันสามารถรับรู้และเข้าร่วมโครงการ  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมโครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และ
ให้เห็นความส าคัญและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง รวมทั้งการหลีกเล่ียงความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ท าให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะเส่ียงจากยาเสพติดและภัยคุกคามเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนใน
ระดับช้ันอื่นๆได้ 
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 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 84.62 ดีเลิศ 83 
 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(12.1) 84.62 ดีเลิศ 83 
 2)จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(12.2) 
84.61 ดีเลิศ 83 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 86.49 ดีเลิศ 83 
 1)จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(12.2) 
84.62 ดีเลิศ 83 

 2)จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา(12.3) 

88.00 ดีเลิศ 83 

 3)ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(12.4) 

86.61 ดีเลิศ 83 

 4)น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(12.5) 

86.61 ดีเลิศ 83 

 5)จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(12.6) 86.61 ดีเลิศ 83 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
87.55 ดีเลิศ 85 

 1) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน(10.1) 92.22 ดีเลิศ 85 
 2)จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ(10.2) 
90.66 ดีเลิศ 85 

 3)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน(10.3) 

87.78 ดีเลิศ 85 

 4)สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง(10.4) 

83.50 ดีเลิศ 85 

 5)นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ(10.5) 

85.65 ดีเลิศ 86 

 6)จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน(10.6) 85.50 ดีเลิศ 85 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 88.83 ดีเลิศ 84 

 1)ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน(7.7) 

81.11 ดีเลิศ 84 

 2)ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร(8.4) 96.78 ดีเลิศ 83 
 3) นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ(10.5) 
87.41 ดีเลิศ 86 

 4)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา (Professional 
Learning Community: PLC.) (13.2) 

90.00 ดีเลิศ 84 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

82.82 ดีเลิศ 85 



109 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

 1)ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(11.1) 

85.10 ดีเลิศ 85 

 2) มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา(11.2) 

80.54 ดีเลิศ 85 

2.6 จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 84.27 ดีเลิศ 84 
 1)มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา(11.2) 
80.54 ดีเลิศ 85 

 2)จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา(12.3) 

88.00 ดีเลิศ 83 

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 
(ผลเฉลี่ย 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 

85.76 ดีเลิศ 84 

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 

 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562-2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2  คือ
ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีหน่วยงานหลักคือฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ และร่วมคือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายบริหารท่ัวไป รับผิดชอบในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพตามยุทธศาสตร์ และพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการจัดการศึกษา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือแผนงานนโยบายและแผน 
แผนงานมาตรฐานและคุณภาพ   แผนงานพัฒนาหลักสูตร แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานอาคารสถานท่ี  
 กระบวนการพฒันา (Awareness + Attempt) 
 
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การก าหนดความส าเร็จ ตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีการประชุมท้ังใน
รูปแบบอย่างเป็นทางการร่วมกันท้ังหมดท้ังโรงเรียน และการประชุมกลุ่มย่อย อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อจะได้น าผล
มาเปรียบเทียบ ว่าผลการด าเนินงานของงาน โครงการกิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์
หรือไม่ และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
คณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย 
วิสัยทศัน ์และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ก าหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ไว้ในพันธกิจของ
โรงเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
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ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ ของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี ของแต่ละ
มาตรฐาน และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมให้ต้นสังกัดประเมิน คุณภาพภายใน และจัดท ารายงาน
ประจ าปีต่อไป 

 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ไว้ในพนัธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ 
เต็มศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในทุกระดับช้ันมีการปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ การ
ปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดท่ีมีการปรับเปล่ียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
สาระวิทยาการค านวณ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยท่ีครูทุกคนได้ผ่านการ
อบรมสัมมนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนและกระบวนการ PLC ท่ีจัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนและการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก และมีการแบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างรูปแบบวิธีสอน และ
นาไปใช้สอนในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบครูผู้สอนมีการการเขียนแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โดย
สร้างรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตัวแทนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ทุก
ฝ่ายรับทราบ โครงการท่ีเกี่ยวข้องได้แก ่โครงการพัฒนารูปแบบการสอนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพท้ังโรงเรียน 
 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ก าหนดระบบพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ไว้ใน
ปรัชญาของโรงเรียน และพันธกิจ ข้อท่ี 2. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  3. 
พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 5. ส่งเสริม
ครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน    ต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณา ของฝ่ายการศึกษา 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ สช.พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ  PLC โดยมีขั้นตอน
คือ 1.ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายช้ัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นา
เสนอแผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอน และแนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมPLC ซึ่งประกอบไปด้วยต้นแบบ ครู
ผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ ครู และคณะครู  3. เปิดช้ันเรียนให้เพื่อครูเข้าชมการสอน เพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของ
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ครูต้นแบบ 4. น าผลท่ีได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป  5.จัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่กระบวนการPLC ต่อกลุ่มผู้สนใจเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานครูของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  ทางโรงเรียนได้
ก าหนดให้บุคลากรได้จัดเก็บผลงาน E-files เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติท่ีมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของงานตามข้อบังคับ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระเพิ่มเติม สมรรถนะเฉพาะ เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงออกถึงความเช่ียวชาญ ศักยภาพด้านงานสอน และงานท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ก าหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพไว้ในพันธกิจของโรงเรียน โดยโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้จัด สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้พอเพียง มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แหล่งการ
เรียนรู ้มีการบริการ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางโรงเรียนจัดให้มีการยืมส่ืออุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อิเลก
ทรอนิกส์ IPAD และ APPLE TV เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ 
 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ก าหนดนโยบายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ไว้ใน พันธกิจข้อท่ี    มีการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย
ตามโครงสร้างการบริหาร และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ผ่าน WEBSITE  โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา www.sc.ac.th และ FACE BOOK Page  santacruz Suksa  ท่ีน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการแจ้งข่าวสารต่างของทางโรงเรียน และเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็ว การส่ือสาร ด้วย Application line เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าคัญท่ีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อดาเนินงานในระบบการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติม  โดยร่วมมือกับ Icon Siam และ ส านักงานเขต ธนบุรี  ในการ
ร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ผลการด าเนินงาน (Achievement) และรางวัลท่ีได้รับ ถ้ามี 
ผลการพัฒนาการบริหารจัดการ มีผลการพัฒนาท่ีโดดเด่นคือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการโรงเรียน  รางวัลท่ีได้รับคือ  รางวัลผู้บริหารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จากส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร   รางวัลปิยชนน์คนการศึกษา   รางวัลห้องสุขาดีเด่น ของกรุงเทพมหานคร  รางวัลครู
เอกชนดีเด่น ของ สกสค. 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 
(5-3) 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

           

 1) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา
(7.3) 

67 40 15 12 - - 67 59.70 100 ยอดเยี่ยม 85 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้ 

           

 1) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้(7.4) 

67 45 10 8 4 - - 67.16 94.03 ยอดเยีย่ม 86 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก            
 1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน(7.2) 

67 38 10 9 10 - - 56.72 85.07 ดีเลิศ 86 

 2)การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก(7.3.3) 67 47 10 7 3 - - 70.15 95.52 ยอดเยี่ยม 86 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และ

น าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
           

 1) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย(7.5) 

67 37 15 9 6 - - 55.22 91.04 ยอดเยี่ยม 86 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

           

 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา 
(Professional Learning Community: PLC.) 
(13.2) 

67 40 10 8 9 - - 59.70 86.57 ดีเลิศ 84 

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 
(ผลเฉลี่ย 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

67 41.17 11.67 8.83 5.33   61.44 92.04 ยอดเย่ียม 85.50 

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 -2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ คือพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ  โดยมีหน่วยงานหลักคือ ฝ่ายวิชาการ  และร่วมคือ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ รับผิดชอบในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านคุณภาพผู้เรียนโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือฝ่าย
วิชาการ และ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
กระบวนการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเช่นการจัดการเรียน
การสอนแบบแบ่งกลุ่มอภิปรายการน าเสนอผลงานเรียงความย่อความรายงานโครงงานการประดิษฐ์ส าหรับวิชา
คณิตศาสตร์เน้นทักษะทางด้านการคิดค านวณและการแก้ปัญหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เน้นทักษะการคิดการ
ทดลอง โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งนวัตกรรม โครงการสะเต็มศึกษา  โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมการใช้ SMART CLASSROOM กับหน่วยงานภายนอกและการใช้
โปรแกรม PowerPoint Applications เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์โดยมีวิทยากรเป็น
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงฝ่ายการศึกษา 
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ โรงเรียนของคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร จัดส่งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับช้ันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) อินเตอร์เน็ต 
(Internet) และส่ือสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้
เทคโนโลยีนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้บริการห้องสมุด
โดยมีบริการยืม-คืนหนังสือได้ทุกวันและในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นจัดให้มีคาบเรียนห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการให้ห้องสมุดอย่างถูกต้องและส่งเสริมทักษะทางภาษาท้ังด้านการอ่านการเขียนและการ
ส่ือสาร 
 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารช้ันเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนว ทางพัฒนาช้ันเรียนให้มีบรรยากาศให้น่าเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและช้ันเรียนการจัดการด้านพฤติกรรมโดยมีขั้นตอนของการสร้างวินัย
เชิงบวกดังนี้ 

1.ให้เกียรติผู้เรียน 
2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะท่ีดี 
3. พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากท่ีสุด 
4. ค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการของผู้เรียน 
5. ค านึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน 
6. พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม  
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8.ให้รางวัลหรือแสดงอาการช่ืนชมต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกเยาวชนคนดีท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยจัดเป็นกิจกรรมประกาศความดีหน้าเสาธงเพื่อผู้เรียนในทุกระดับได้ร่วมชื่นชมในความ
ดีเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรการแบ่งปัน การให้  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
1. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผลจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลจุดมุ่งหมายของการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ 
2.ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและ

ประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ 
3.ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีครอบคลุม

การประเมินเช่นแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบท่ีถูกต้องแบบทดสอบข้อเขียนแบบวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง 

4.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลเช่นการ
ประเมินผลงานของตนเองและหาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเองโดยมีครูเป็นคอยให้คาปรึกษาแนะแนว 
ในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุเป็นรายบุคคลและหา
วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกัน ครูผู้สอนมีการใช้แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือในการประเมินร่วมกับวิธีการอื่น 
 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีวิธีการสนับสนุนให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการประชุมผู้ปกครองเป็นรายบุคคลก่อนปิดภาคเรียน และในระหว่างภาคเรียนมีการจัดส่งสมุดบันทึก
ลูกรักโดยครูประจ าช้ันจะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ให้ผู้ปกครองทราบเพื่อน าไป
ทบทวนกับผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ควรสนับสนุนหรือควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นแนวทางร่วมกันในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายช้ันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
น าเสนอแผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอนและแนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมPLC จากน้ันเปิดช้ันเรียนให้เพื่อครูเข้าชม
การสอนเพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบจากน้ันน าผลท่ีได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อน าความรู้ใหม่ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
1. คุณภาพของเด็ก 86.08 ดีเลิศ 
๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ (มฐ.1)  

87.69 ดีเลิศ 

๑.๒มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
(มฐ.2) 

80.16 ดีเลิศ 

๑.๓มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม(มฐ.3) 90.15 ยอดเยี่ยม 
๑.๔มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ (มฐ.4) 

86.33 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
2 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 87.29 ดีเลิศ 
๒.๑มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
(7.1) 

83.50 ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน(5.8) 88.20 ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์(5.5,6.5,9.2) 89.37 ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
(7.5,9.1) 

83.55 ดีเลิศ 

๒.๕ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์( 9.1) 

84.10 ดีเลิศ 

๒.๖มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม(มฐ.8) 95.0 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 

3 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 92.75 ยอดเยี่ยม 
๓.๑จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ(5.2)  

94.1 ยอดเยี่ยม 

๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
(5.3,5.7 ) 

91.95 ยอดเยี่ยม 

๓.๓จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย(5.6) 92.4 ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก(5.4,5.5,5.9) 

92.53 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
(ผลเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1+2+3) 

 
88.71 

 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
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ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
1. คุณภาพของนักเรียน 90.72 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 87.71 ดีเลิศ 
๑.มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ (3.1,4.1,5.3)  92.66 ยอดเยี่ยม 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา (4.1,4.2,4.3) 

88.27 ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ตบช 4.4) 90.83 ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.2) 89.28 ดีเลิศ 
๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (5.1,5.4) 78.86 ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ (มฐ.6) 86.36 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 93.72 ยอดเยี่ยม 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด (2.1,2.2,14.1.1) 94.76 ยอดเยี่ยม 
๒.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย(2.1.3(7))   98.75 ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (2.3) 95.00 ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม (มฐ.1) 86.35 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
 2 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 89.02 ดีเลิศ 
๒.๑มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน(12.1.12.2) 94.17 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(12.2-12.6) 94.88 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย(มฐ.10) 

88.50 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี(7.7,8.4,10.5,13.2) 87.85 ดีเลิศ 
๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ( 11.1,11.2) 

81.48 ดีเลิศ 

๒.๖จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้
(11.2,12.3) 

87.22 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
 3 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 83.52 ดีเลิศ 
๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้(7.3)  

81.31 ดีเลิศ 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(เกณฑ์ 7.4) 84.51 ดีเลิศ 
๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก(7.2,7.3.3) 81.72 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน(7.5) 82.21 ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้(13.2) 

87.84 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ผลเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1+2+3) 

87.75 
 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมกีฬาสีภายใน พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้และมีน้ าหนักส่วนสูง
เจริญเติบโตสมวัย 

2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี จากการจัด/โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  และกิจกรรมประจ าวัน พบว่าเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม จากการจัดโครงการ/
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างและกิจกรรมวันส าคัญ พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม สามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้จากการ
จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พบว่าเด็กมีทักษะด้านภาษาการ
คิดรวบยอด การแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ท่ีดี มีทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และมีความรู้พื้นฐานท่ีดีขึ้น 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จากการบูรณาการ

จัดการเรียนรู้แบบ Storyline Approach พบว่าครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

2) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน จากการด าเนินการพบว่าโรงเรียนมีครูเพียงพอกับเด็ก 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จากการด าเนินการส่งครูเข้ารับการ

อบรม พบว่าครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) จัดสภาพแวดล้อมส่ือเพื่อการเรียนรู้ จากการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 

ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5) จัดให้มีบริการส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนระจัดประสบการณ์ จาก

การด าเนินงาน พบว่าโรงเรียนจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กในแต่ละช่วงวัย 

6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ พบว่าครูมี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กได้อย่างครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน 
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2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข พบว่าครูสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่นอย่างมีความสุข 

3) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย พบว่าครูสามารถจัด
บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และ
เพียงพอกับเด็ก 

4) มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก พบว่าครูสามารถวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและน ามาเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการประเมินพัฒนาการท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นไปความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ 
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  
 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ 
ประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ 
เรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ 
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น 
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน 
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบ การบริหารและการจัดการของโรงเรียน  

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 คุณภาพของเด็ก 
  โรงเรียนควรจัดให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพ ัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
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     หลากหลาย 
  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนควรจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อแนะน าแนวทางและสร้างความเข้า 
 ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  โรงเรียนควรน าผลสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูมาเป็นประเด็นในการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ 
  การพัฒนาเด็ก 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนยังขาดการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการ
น าเสนอ การอภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และควรส่งเสริมพัฒนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

  2.  นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ขาดความกระตือรือร้น มีผลท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบและกิจกรรมท่ียกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3.   ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจน 
       เกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 
   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และลงมือ 
    ปฏิบัติ 

2.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5.  แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ัน 
    เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และมีการน าผลการวิเคราะห์การ 
    ประเมินแบบทดสอบระดับชาติ O-NET/แบบทดสอบระดับสถานศึกษา มาเป็นฐานข้อมูลในการปรับการ 
    เรียนเปล่ียนการสอน 
4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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5.  ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง 
    กันและกันของทุกฝ่าย 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ของ 
      นักเรียนในลักษณะของอุทยานการศึกษา 
 2. การขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 
ผลสอบระดับชาติ  
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 
ตารางเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น วิชา ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 เฉลี่ย 

ป.6 

ภาษาไทย 54.31 57.14 55.56 55.67 

คณิตศาสตร์ 47.41 64.29 40.97 50.89 

วิทยาศาสตร์ 48.28 55.19 51.39 51.62 

ภาษาต่างประเทศ 51.72 47.40 49.31 49.48 

เฉลี่ย 50.43 56.01 49.31 51.92 

ม.3 

ภาษาไทย 50.00 56.06 48.00 51.35 

คณิตศาสตร์ 38.89 43.94 46.00 42.94 

วิทยาศาสตร์ 48.15 48.48 56.00 50.88 

ภาษาต่างประเทศ 50.00 53.03 36.00 46.34 

เฉลี่ย 46.76 50.38 46.50 47.88 

 เฉลี่ยรวม 
3 ระดับ 

48.60 53.20 47.91 49.90 

ระดับ 
ชั้น 

วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

สูงกว่า/ต่ า
กว่า 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

สูงกว่า/ต่ า
กว่า 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

สูงกว่า/ต่ า
กว่า 

ป.6 

ภาษาไทย 55.50 46.58 สูงกว่า 65.25 55.90 สูงกว่า 56.24 49.07 สูงกว่า 

คณิตศาสตร์ 52.37 37.12 สูงกว่า 54.74 37.50 สูงกว่า 42.33 32.90 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร์ 48.27 39.12 สูงกว่า 48.58 39.93 สูงกว่า 45.66 35.55 สูงกว่า 

ภาษาต่างประเทศ 59.16 36.34 สูงกว่า 61.27 39.24 สูงกว่า 56.13 34.42 สูงกว่า 

เฉลี่ย 53.83 39.79 สูงกว่า 57.46 43.14 สูงกว่า 50.09 37.99 สูงกว่า 

ม.3 

ภาษาไทย 47.35 48.29 สูงกว่า 53.39 54.42 ต่ ากว่า 54.04 55.14 ต่ ากว่า 

คณิตศาสตร์ 26.81 26.30 สูงกว่า 26.85 30.04 ต่ ากว่า 22.08 26.73 ต่ ากว่า 

วิทยาศาสตร์ 31.22 32.28 ต่ ากว่า 32.85 36.10 ต่ ากว่า 27.65 30.07 ต่ ากว่า 

ภาษาต่างประเทศ 32.63 30.45 สูงกว่า 29.58 29.45 สูงกว่า 34.88 33.25 สูงกว่า 

เฉลี่ย 34.50 34.33 สูงกว่า 35.67 37.50 ต่ ากว่า 34.66 36.30 ต่ ากว่า 
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- ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61) 
มาตรฐาน

การศึกษาฯ 

สถานศึกษา 

ผลประเมิน 

เปรียบเทียบ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 2560 2561 2562 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก     

๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ 

มฐ.1 84.71 86.64 87.70 

๑.๒มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  มฐ.2 83.28 80.83 80.17 

๑.๓มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มฐ.3 84.31 88.39 89.28 

๑.๔มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มฐ.4 82.90 86.08 86.36 

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ     

๒.๑มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 7.1 83.34 83.75 83.50 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5.8 86.22 88.11 88.17 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5.5,6.5, 

9.2 

87.96 90.55 89.41 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 7.5, 9.1 82.66 85.20 83.73 

๒.๕ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์

9.1 82.71 83.77 84.08 

๒.๖มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มฐ.8 95.80 96.38 95.09 

มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     

๓.๑จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 5.2 84.83 91.39 91.39 

๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5.3, 5.7 82.78 90.81 91.50 

๓.๓จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5.6 81.22 92.11 82.89 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5.4, 5.5, 

5.9 

81.18 92.42 92.56 
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- ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6ส.ค.61) มาตรฐาน
การศึกษา 

ของโรงเรียน 

ผลประเมิน 
เปรียบเทียบ 

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์ 2560 2561 2562 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน     
๑.๑ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 

๑.มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

3.1,4.1, 5.3 92.33 95.00 92.66 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

4.1, 4.2, 4.3 92.51 94.00 88.27 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.4 90.00 91.00 90.83 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 95.00 95.00 89.28 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.1 100 84.00 72.77 

5.4 48.00 48.00  

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มฐ.6 87.40 89.00 86.36 

๑.๒คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.1, 2.2, 
14.1.1 

96.96 98.00 94.76 

๒.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 2.1.3 (7) 94.50 98.00 98.75 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 2.3 96.96 99.00 95.00 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม มฐ.1 95.00 84.00 86.35 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     

๒.๑มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 12.1 , 12.2 94.17 95.00 94.17 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 12.2 -12.6 94.88 94.00 94.88 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ.10  90.27 89.00 88.50 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 7.7,8.4, 
10.5,13.2 

86.89 83.00 87.85 

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

11.1,11.2 80.63 80.00 81.48 

๒.๖จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 11.2,12.3 87.22 82.00 97.22 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้ 

7.3  82.11 86.00 81.31 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7.4 84.38 85.00 84.51 

๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 7.2, 7.3.3 81.56 81.00 81.72 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 7.5 81.30 82.00 82.21 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

13.2 82.00 84.00 87.84 

หมายเหตุ โรงเรียนมีการปรับเกณฑ์หลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 
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เปรียบเทียบผลประเมินรายมาตรฐาน(ภาพรวม)ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน 
2560 2561 2562 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.คุณภาพเด็ก 83.80 ดีเลิศ 85.49 ดีเลิศ 86.08 ดีเลิศ 

2.กระบวนการบริหารจัดการ 86.45 ดีเลิศ 87.96 ดีเลิศ 87.29 ดีเลิศ 

3.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 82.50 ดีเลิศ 91.68 ยอด
เย่ียม 

92.75 ยอดเย่ียม 

ผลเฉล่ีย 84.25 ดีเลิศ 88.38 ดีเลิศ 88.71 ดีเลิศ 
 
ระดับคุณภาพ  
5 ยอดเยี่ยม = 90 – 100  4 ดีเลิศ =80-89   3 ดี = 70 – 79 
2 ปานกลาง = 60 – 69   1 ก าลังพัฒนา= ต่ ากว่า 60 

 
เปรียบเทียบผลประเมินรายมาตรฐาน(ภาพรวม)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
2560 2561 2562 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.คุณภาพผู้เรียน 89.88 ดีเลิศ 88.64 ดีเลิศ 90.72 ยอดเยี่ยม 
2.กระบวนการบริหารจัดการ 89.01 ดีเลิศ 87.17 ดีเลิศ 89.02 ดีเลิศ 
3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

82.27 ดีเลิศ 83.60 ดีเลิศ 83.52 ดีเลิศ 

ผลเฉลี่ย 87.05 ดีเลิศ 86.47 ดีเลิศ 87.75 ดีเลิศ 
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ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ กับมาตรฐานการศึกษา EDBAและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61) มาตรฐาน
การศึกษา

EDBA 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก   
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

มฐ.1 แผนงานประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย/ 
แผนงานสวัสดิภาพเด็ก 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  มฐ.2 แผนงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม/
แผนงานประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย/ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มฐ.3 แผนงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม/
แผนงานกิจกรรมพัฒนา
เด็ก 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มฐ.4 แผนงานกิจกรรมพัฒนา
เด็ก/แผนงานประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 7.1 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5.9 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
2.3 ส่งเสริมใหค้รูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5.5 

6.5 
9.2 

แผนงานส่งเสริมให้มี
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้/แผนงานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานนิเทศ
การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 7.5 
9.1 

แผนงานจัดบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

9.1 แผนงานจัดบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 

แผนงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
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มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61) มาตรฐาน
การศึกษา

EDBA 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๓.๑จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 5.2 แผนงานพัฒนาและการ

จัดการเรียนการสอน 
๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5.3 

5.7 
แผนงานพัฒนา
บุคลากร/แผนงานจัด
บรรยากาศสง่เสริมการ
เรียนการสอน 

๓.๓จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5.6 แผนงานส่งเสริมให้มี
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5.4 
5.5 
5.9 

แผนงานพัฒนาและการ
จัดการเรียนการสอน/
แผนงานพัฒนาบุคลากร 

 
ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ กับมาตรฐานการศึกษา EDBAและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค.61) 
มาตรฐาน

การศึกษาEDBA 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 

๑.มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

3.1 
4.1, 
5.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย/งานทะเบียน
และวัดผล 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

4.1 
4.2 
4.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย/ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.1 
5.4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ 6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

๑.๒คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.1 
2.2 
14.1.1 

แผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/งาน
ส่งเสริมอัตลักษณ ์

๒.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 2.1.3 (7) แผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค.61) 
มาตรฐาน

การศึกษาEDBA 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 12.1   

12.2 
งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 

งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

งานพัฒนาหลักสูตร/
งานการจัดการเรียนการ
สอน/แผนงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 7.7 
8.4 
10.5 
13.2 

งานพัฒนาบุคลากร//
งานนิเทศการสอน/งาน
พัฒนาหลักสูตร 

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

11.1 
11.2 

งานเทศโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา/งานอนามัย
และโภชนาการ 

๒.๖จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 11.2 
12.3 

งานอนามัยและ
โภชนาการ/งาน
สารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้ 

7.3  งานนิเทศการสอน 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7.4 งานนิเทศการสอน 
๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 7.2 

7.3.3 
งานนิเทศการสอน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 7.5 งานนิเทศการสอน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

13.2 งานพัฒนาบุคลากร 

 



127 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ท่ี ซศ.พิเศษ / 2562 

  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 

***************************** 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545)  มาตรา 48

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ประธานที่ปรึกษา 

เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา  ประธานท่ีปรึกษา 

1.คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  

   มีหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบของแต่ละมาตรฐานสรุปเป็นเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์จัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 

ระดับปฐมวัย 

1. นางสาวชนิดา   ณ นคร    
2. นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม   
3. นางสาวปัทมกร   รัตนกสิกร   
4. นางบุษกร   เละประยูร   
5. นางสุชาดา   น้อยสอาด   
6. นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ 
7. นางสาวนิชนันท์   ชุมพล 
8. ว่าท่ี ร.ต.หญิง นันท์มนัส  แขกรัมย์ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. นางสาวกรกช   กิจบ ารุง 
2. นางสาวปราถนา   กรานแก้ว 
3. นางสาวกิตติยา   สัตยวนิช 
4. นางมณีรัตน ์   ชัยรัตนะ 
5. นางอรวรรณ   ปิ่นเพ็ชร์ 
6. นางธนพรรณ   มงคลสกุลฤทธิ์ 
7. นางเรณู    ไตรวิทยากร 
8. นางดวงกมล   แสงอุไร 
9. นางสาวนัยนา   วุฒิไล 
10. นางสาวอมรรัตน ์  มณีศิริสานต์ 
11. นางปานทิพย์   ใจเอื้อย 
12. นางสาวนารี   นักปี ่
13. นางวันดี    พ่วงจาด 
14. นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ 
15. นางสมลักษณ์   บุญเพชร 
16. นางสาวจีรนันท์   เทียนประเสริฐ  
17. นางจริน    นิยมจ้อย 

 

2.คณะกรรมการจัดระบบข้อมูล 

    มีหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเก็บข้อมูล และกรอกลงในระบบ 

     1. นางจริน    นิยมจ้อย 

     2.นางสาวอมรรัตน์   มณีศิริสานต์ 

     3.นางสาวเกียมจิต   วงษาพัด 

     4. นางอรวรรณ   ปิ่นเพ็ชร์ 

 

3.คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร   

  มีหน้าท่ีพิมพ์เอกสาร พิสูจน์อักษร ออกแบบปกและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม เพื่อจัดส่งรายงานผลให้

หน่วยงานตันสังกัด 

1. นางจริน   นิยมจ้อย 
2. นางมณีรัตน ์   ชัยรัตนะ 
3. นางสาวสุกัญญา   โกมารพิมพ ์
4. นางวันดี   พ่วงจาด 
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5. นางเรณู   ไตรวิทยากร 
6. นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 
7. นางสาวกรกช   กิจบ ารุง 
8. นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ 
9. นางสาวชนิดา   ณ นคร 
10. นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                ส่ัง ณ  วันท่ี    3   เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2563 

 

 

                           ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 

                                               ผู้อ านวยการ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั 
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๓๖ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๕๑ ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๙๓ ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๔๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๗ ด ี

สถานศกึษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบง่ชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไปใช่ไม่ใช่ 
สถานศกึษามีตัวบ่งชี้ทีไ่ดร้ะดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่ไม่ใช่  
สถานศกึษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรุง หรอื ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน  ใช่ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษาไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

-  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ 
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๓๖ ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๕๑ ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๙๓ ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่๒ การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๔๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ วา่ด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๗ ด ี
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เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
          

ประกาศ   ณ  วันที่   3    มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
 

                                        (  เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
 

 

 



133 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ.  3  มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

ก าหนด(ร้อยละ) 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก    

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหา

ความรู้ได้  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 

    ท้องถิ่น 

ร้อยละ 92 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ   

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 

ศักยภาพ 

ร้อยละ 92 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี

ความสุข 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 มาตรฐาน 
 

ค่าเป้าหมายที่
ก าหนด(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ 92 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู ้

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกตา่งระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพฒันาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.8 ครูมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ   

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบง ช้ี ท่ี  6.5  ผู้บริหาร ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษา    ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การ
ปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ร้อยละ 93 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ 93 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 8.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบ่งช้ี 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ี 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

  

ตัวบ่งช้ี 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 83 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 83 ขึ้นไป ดีเลิศ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

ร้อยละ 85   
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 86 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาหนด  

ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 



138 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 83  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 83  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
      คุณภาพ  

ร้อยละ 91 
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ 
      เรียนรู้ ในชีวิตได้ 
 

ร้อยละ 91  
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 88  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 84  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 16 มาตรฐาน 
 

ค่าเป้าหมายที่
ก าหนด(ร้อย
ละ /ระดับ
คุณภาพ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 86  ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 86 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย   
4. ใฝ่เรียนรู้                            5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน                7. รักความเป็นไทย        8. มีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2   มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ ร้อยละ 85  ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

เขียนตามความคิดของตนเอง ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ 87  

ขึ้นไป 
ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 87  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ร้อยละ 86 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ  

ร้อยละ 86 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 86 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ 100  
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 86  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ  

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ    

ร้อยละ 85 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ  

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 85 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 83 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 83 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ร้อยละ 85 
 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ 
                      ถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
                    ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
                    จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ 
                   เรียนการสอน 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

ตัวบ่งช้ี 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 91  
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

ตัวบ่งช้ี 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 91 
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

ตัวบ่งช้ี 11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 91  
ขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 84  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ี 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  

ร้อยละ 83 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 85  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี  16.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

ร้อยละ 84  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2   สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนา 
                      คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ร้อยละ 84  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  16.3   ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา 
                      คาทอลิก 

ร้อยละ 84  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

เกณฑ์การก าหนดระดับคุณภาพของโรงเรียน   
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม = 90-100      ระดับคุณภาพ 4  ดีเลิศ = 75-89      ระดับคุณภาพ 3  ดี = 60-74             
ระดับคุณภาพ 2  ปานกลาง = 50-59   ระดับคุณภาพ 1 ก าลังพัฒนา = ต่ ากว่า 50   
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       โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2562 
ฝ่ายจิตตาภิบาล  

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ตามแนวทาง
คุณค่าของ
พระวรสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอภบิาล 
1.กิจกรรมสอนค า
สอนผู้เรียน
คาทอลิก 
2. กิจกรรม 
คาทอลิก 
3. กิจกรรม
ส่งเสริมกระแส
เรียก 

-ผู้เรียนคาทอลิกร้อย
ละ 83 ร่วมกิจกรรม
สอนค าสอนผู้เรียน
และครูคาทอลิก   
- ผู้เรียนคาทอลิกร้อย
ละ 83 ร่วมกิจกรรม
คาทอลิก 
-ครูผู้สอนและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ 83 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กระแสเรียก 
- ร้อยละ 83  ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.1)  
- ร้อยละ 83
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ด าเนินการ และจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์(16.2)  
 

-ร้อยละ 96.00 
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม
สอนค าสอนผู้เรียน
คาทอลิก 
 

-ร้อยละ 94.00
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม
คาทอลิก 
-ร้อยละ 98.00 
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมกระแส
เรียก 
-ร้อยละ 94.00
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.1) 
-ร้อยละ 94.00 
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ด าเนินการ และจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์(16.2) 
 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(แผนงาน 

โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมฟื้นฟู
จิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก 
 

-ครูและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ 
89 ได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มพูน
ความเช่ือและ
ความศรัทธา 
-ครูและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ 
89 สามารถน า
ค าสอนมาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 

-ร้อยละ 98.00ครู
และผู้เรียนคาทอลิก
ได้รับการส่งเสริม
เพิ่มพูนความเช่ือและ
ความศรัทธา 
 -ร้อยละ 98.33ครู
และผู้เรียนคาทอลิก
สามารถน าค าสอนมา
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 

บรรลุเป้าหมาย  

 แผนงานแพร่ธรรม 
1.กิจกรรมมิสซา
และวจนพิธีกรรม
ตามโอกาสต่างๆ 
2. จัดให้มีการสอน
วิชาคริสตศาสนาทุก
ระดับช้ัน 
3.งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ตามจิตตารมณ์
คาทอลิก 
บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร 
 

ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนร้อยละ 
83 ร่วมกิจกรรม
มิสซาและวจน
พิธีกรรมตาม
โอกาสต่างๆ 
 - ร้อยละ 83 มี
การจัดให้มีการ
สอนวิชา
คริสตศาสนาทุก
ระดับช้ัน 
 - ร้อยละ 83 มี
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมตามจิต
ตารมณ์คาทอลิก
บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร 
-  ร้อยละ 83
สถานศึกษามี
กระบวนการ 

-ร้อยละ 98.40
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรมมิสซา
แลวจนพิธีกรรมตาม
โอกาสต่างๆ 
 

-ร้อยละ 100 
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรมจัดให้
มีการสอนวิชา
คริสตศาสนาทุก
ระดับช้ัน 
-ร้อยละ 96.80 
สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามจิตตา
รมณ์คาทอลิก บูรณา
การคุณค่าพระวรสาร 
-ร้อยละ 94.00 
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ด าเนินการและจัด 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนา

ฯ) 

แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(แผนงาน 

โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
ศาสนสัมพันธ ์
1 กิจกรรมส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันใน
ความแตกต่างของ
ศาสนา 
 

- ร้อยละ 83
ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความ
แตกต่างของ
ศาสนาอย่างมี
คุณภาพ 
 -ร้อยละ 83
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ         
(16.3) 

-ร้อยละ 95.80 
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความ
แตกต่างของศาสนา 
-ร้อยละ 96.00 
สถานศึกษาให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก
(16.3) 
 

บรรลุเป้าหมาย  

 แผนงานส่งเสริม
เอกลักษณแ์ละ 
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
1.กิจกรรมบอร์ด
แบ่งปันความรู้ตาม
เทศกาล 
2. กิจกรรมริน
น้ าใจสัปดาห์ละ1 
บาท 
3. กิจกรรมอดออม
เพื่อผู้ด้อยโอกาสใน
เทศกาลมหาพรต 
4. กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน 
 

- ร้อยละ 83 มี
การด าเนินการ
จัดบรรยากาศ
ส่งเสริม
เอกลักษณ์อัต
ลักษณ์โรงเรียน  

 - ร้อยละ 83 
สถานศึกษามี
การด าเนินการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน 
- ร้อยละ 83
สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมอัต
ลักษณ์ผู้เรียน
(14.1) 

-ร้อยละ 97.60
สถานศึกษามีการ
ด าเนินการจัด
บรรยากาศส่งเสริม
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ 
- ร้อยละ 96.00
สถานศึกษามีการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
-ร้อยละ 94.60 
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมอัต
ลักษณ์ผู้เรียน(14.1) 

บรรลุเป้าหมาย  
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ฝ่ายวิชาการ 

เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนา

ฯ) 

แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(แผนงาน 

โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  เป้าหมาย 
  หลักที่ 1    
  ผู้เรียนมี
คุณภาพสู่ 
 มาตรฐานสากล 

  1.โครงการ 
  พัฒนา 
  ผู้เรียนสู่ 
  ความเป็น 
  เลิศทาง 
  วิชาการ 

  1.ผู้เรียนร้อยละ 
85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และผลการ 
ทดสอบระดับชาติ  
เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 2.ผู้เรียนร้อยละ 
85 ได้พัฒนาการ
เรียนรูแ้สดงออก
อย่างเต็ม
ศักยภาพทาง
วิชาการด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

  1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน และผล
การทดสอบระดับชาติ  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2.ผู้เรียนร้อยละ 93.33  
ได้พัฒนาการเรียนรู้ 
แสดงออกอย่างเต็ม 
ศักยภาพทางวิชาการ  
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

บรรลุเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายหลักที่  
2  ผู้เรียนมี
ความคิด
สร้างสรรค์กล้า
เผชิญกับความ
เสี่ยง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง 
เห็นผลและ
วางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้
ได้ 

1.โครงการสะเต็ม
ศึกษา 

  1. ร้อยละ 85   
สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมการศึกษา  
ค้นคว้าในเชิง
บูรณาการความรู้  
มาเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหสถานการณ์
ปัญหาในชีวิตจริง 
โดยสามารถ  คิด 
 วิเคราะห์วิจารณ์ 
 ในการแก้ไข
ปัญหา 
 2. ร้อยละ 85 
ผู้เรียน มี
ความสามารถ
และทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน 
ศตวรรษท่ี21 
  (3Rs 8Cs) 

  1. ร้อยละ 94.30   
   สถานศึกษามีการ 
   ส่งเสริมการศึกษา  
  ค้นคว้าในเชิงบูรณา 
  การความรู้  มาเพื่อ 
  ช่วยแก้ไขปัญหา 
  สถานการณ์ปัญหาใน 
   การชีวิตจริง โดย 
  สามารถคิดวิเคราะห์ 
  วิจารณ์ ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
  2. ร้อยละ 95.80 
  ผู้เรียน  มีความ  
  สามารถและทักษะท่ี 
  จ าเป็นต่อ ด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี21 
  (3Rs 8Cs) 
3.ร้อยละ 92.97 ผล 
   

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย 
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

  3.ร้อยละ 85 ผล 
การจัดโครงการ 
บรรลุตาเป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้ 

การจัดโครงการ 
 บรรลุตามเป้าหมาย 
  ท่ีต้ังไว้ 
 

  
 
 
 

 

 2.โครงการปรับ
การเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลก
ศตวรรษท่ี 21 

  1. ครูร้อยละ 85 
มีการก าหนด 
เป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนท้ังด้าน 
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ   
สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
  2. ครูร้อยละ85 
จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน 
 ได้ลงมือปฎิบัติ
จริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1. ครูร้อยละ 
98.85มีการก าหนด 
เป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนท้ังด้าน 
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ   
สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
  2. ครูร้อยละ 
97.69 จัด
กระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฎิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

  เป้าหมาย 
  หลักที่ 3   
  ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้  
ออกแบบ
สร้างสรรค์  งาน  
สื่อสาร  น าเสนอ 
เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยน 
ผลงานได้ 

  1.โครงการ 
  พัฒนา 
  ทักษะ 
  ด้าน IT สู่   
  มาตรฐาน 
  สากล 

  1.ผู้เรียนร้อยละ 
85 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ  
เผยแพร ่และ 
แลกเปลี่ยนผลงาน
ได้ 

  1.ผู้เรียนร้อยละ 
95.60 สามารถใช้
เทคโนโลยี ในการ
เรียนรู้ ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ 
เผยแพร ่และ 
แลกเปลี่ยนผลงานได้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน 

เป้าหมาย 
(ของแผนพัฒนา

ฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

6.ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
แนวทางคุณค่า
ของพระวรสาร  

แผนงาน
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
โครงการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
1.กิจกรรมวันคร ู
2.กิจกรรมวัน
ไหว้ครู 

1.สถานศึกษามึ
การจัด
โครงการ
กิจกรรมต่างๆ
ให้ผู้เรียน
ประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่าง
เหมาะสม  
ตรงไปตรงมา
ท้ังกาย  วาจา
และใจ  ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ร้อยละ  83 
2.สถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีความ
จริงใจ  ไม่คด
โกงและไม่
หลอกลวง ร้อย
ละ 83  
3.ผู้เรียนมุ่งมั่น
ในการท าความ
ดีด้วยใจอิสระ 
ร้อยละ83 
4.ผู้เรียนมี
ความละอายใจ
และไม่ปฏิบติ
ในส่ิงท่ีเป็นบาป
และส่ิงท่ีผิดต่อ
หลักธรรมของ
ศาสนาร้อยละ
83 

1.สถานศึกษามึการ
จัดโครงการกิจกรรม
ต่างๆให้ผู้เรียน
ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม  
ตรงไปตรงมาท้ังกาย  
วาจาและใจต่อตนเอง
และผู้อื่นร้อยละ  
87.94 
2.สถานศึกษาจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียนมี
ความจริงใจ ไม่คดโกง
และไม่หลอกลวง ร้อย
ละ 85.50 
3.ผู้เรียนมุ่งมั่นในการ
ท าความดีด้วยใจ
อิสระ ร้อยละ89.00 
4.ผู้เรียนมีความ
ละอายใจและไม่ปฏิ 
บัติในส่ิงท่ีเป็นบาป
และส่ิงท่ีผิดต่อ
หลักธรรมของศาสนา
ร้อยละ 88.03 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย 
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

7.ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม  มีทักษะ
ชีวิตเหมาะสม
กับความเป็น
พลโลกใน 

แผนงาน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
โครงการสร้าง
เสริมทักษะ
ชีวิตแก่ผู้เรียน 
1.กิจกรรม
Dancing 
Team 
2.กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
3.กิจกรรม
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี 
โครงการSC
วัยใสใส่ใจ
สุขภาพ
พัฒนาความ
ฉลาดทางสุข
ภาวะ 
1.กิจกรรมวัน
ศุกร์กับ
สุขภาพ 
2.กิจกรรม
กีฬาสี
(เฟื่องฟ้า
เกมส์) 
3.กิจกรรมให้
ความรู้และ
ดูแลสุขภาพ 

1.ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น  
มีความมั่นใจ  
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม  ร้อยละ 
86 
2.ผู้เรียนรู้จักการ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  ร้อยละ  
86 
3.ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริม
ความสามารถ  
ความถนัด  และ
ความสนใจของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 86 
4.ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ  และมี
สุขภาพจิตท่ีดี  ร้อย
ละ 86 
5.ผู้เรียนได้รับการ
เสริมสร้างให้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 86 

มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนา
สุขภาวะทางร่างกาย
และสังคมให้กับ
ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น  มี
ความมั่นใจ  
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม  ร้อยละ 
87.94  ผู้เรียนรู้จัก
การคิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ  และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้  ร้อย
ละ 83.00  ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจ
ผ่านทางกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ร้อยละ 
87.03  ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและมี
สุขภาพจิตท่ีดีจาก
กิจกรรม Dancing 
Team และ SC วัย
ใสใส่ใจสุขภาพและ
พัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาวะ  ร้อยละ 
89.00 และมีกิจกรรม
อื่น ๆท่ีผู้เรียนได้รับ
การเสริมสร้างให้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น  
ร้อยละ 88.03 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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เป้าหมาย 
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

8.ผู้เรียน
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงาน
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
โครงการวิถี
งามตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.กิจกรรม
ของหายได้คืน 
2.กิจกรรม
รู้จักคิดรู้จักใช้
อย่างคุ้มค่า 
3.กิจกรรม
ออมทรัพย์ 
4.กิจกรรม
ประหยัดน้ า 
ไฟ 

1.ผู้เรียนด าเนินชีวิต
อย่างรอบคอบ  มี
เหตุผล  มีความสุข 
ร้อยละ 83 
2.ผู้เรียนไม่ยึดติด
กับวัตถุส่ิงของท่ี
เกินความจ าเป็น  
พอใจในส่ิงท่ีตนเป็น
และมี ร้อยละ83 
3.ผู้เรียนรู้จักอด
ออม  ประหยัด  
และใช้ส่ิงของ 
ต่าง ๆให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า  ร้อยละ 83 

จากการจัดกิจกรรม
ตามแผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมท า
ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิต
อย่างรอบคอบ  มี
เหตุผล  มีความสุข  
ร้อยละ 90.00 
ท าให้ผู้เรียนไม่ยึดติด
กับวัตถุส่ิงของท่ีเกิน
ความจ าเป็น  พอใจ
ในส่ิงท่ีตนเป็นและมี 
ร้อยละ  85.00 
ผู้เรียนรู้จักอดออม  
ประหยัด  และใช้
ส่ิงของ 
ต่าง ๆให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ร้อยละ 87.03 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 

10.สถานศึกษา
มีภาคีเครือข่าย
การจัดการ
เรียนรู้และร่วม
พัฒนากับ
สถานศึกษา  
องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  
ระดับท้องถิ่น  
ระดับภูมิภาค  
ระดับประเทศ
และระหว่าง
ประเทศ 

แผนงาน
สัมพันธ์
ชุมชน 
โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างภาคี
เครือข่ายร่วม
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
1.กิจกรรม
ผู้ปกครอง
เครือข่าย 
 

1.สถานศึกษามีการ
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ได้รับความร่วมมือ
กับชุมชนวัด  
สถาบันทางวิชาการ  
องค์กรภาครัฐ  
เอกชน  ร้อยละ 83 
2.ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  
ร้อยละ 83 
3.ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
 

จากการด าเนินการ
ตามแผนงานสัมพันธ์
ชุมชนสถานศึกษามี
การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ได้รับความร่วมมือกับ
ชุมชนวัด  สถาบัน
ทางวิชาการ  องค์กร
ภาครัฐ  เอกชน  ร้อย
ละ 87.20 
ผู้เรียนได้รับความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  ร้อยละ 
89.33 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย 
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

 2.กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง 
3.กิจกรรมภูมิ
ปัญญาชุมชน
สู่โรงเรียน(ครู
นอกห้อง) 
4.กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชน 

สถานศึกษา ร้อยละ 
83 
4.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคคลากรภายใน
สถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 
83 
5.ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  ร้อยละ 
83 

ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา  ร้อยละ 
85.33 
มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 
86.20 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  
ร้อยละ 94.65 
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ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ระบบการเงิน  
การบัญชีมี 
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน          
งาน

การเงิน
และบัญชี 

1. มีแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ
ส่วนต่าง ๆ ร้อยละ 
85 
2.การด าเนินงาน
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมี
การายงานผลด้าน
งบประมาณ
การเงินการบัญชี 
ร้อยละ 90 
3. มีระบบการท า
บัญชีท่ีถูกต้องตาม
หลักสากลร้อยละ 
100 

ระบบการเงิน การ
บัญชีของโรงเรียน
เป็นระบบตามหลัก
สากล และมีการ
จัดสรรงบประมาณ
ส่วนต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 95 

 
 

บรรลุเป้าหมาย - 

    4. โรงเรียนมี         
ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 
ร้อยละ 90 
  5. ระบบการเงิน
การบัญชีมี
ประสิทธิภาพตาม
ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน 
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

    6. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 90 

 

  

 แผนงาน  
งานพัสดุ 

1. ระบบงานพัสดุ
เป็นไปอย่างมี
ระบบมีข้ันตอน
ชัดเจน ตรงตาม
แผนปฎิบัติการของ
โรงเรียน  
2. มีการตรวจสอบ
ระบบงานพัสดุ
อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ 
3. การ
ประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันร้อยละ 82 
4. มีการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
5.มีการจัดท า
เอกสารด้านการรับ 

1. ระบบการเบิก
พัสดุ จัดท าเป็น
ระบบ ร้อยละ 82.00 
2.การขออนุมัติจัดซื้อ
พัสดุอุปกรณ์ต่างๆมี
เอกสารการอนุมัติ
ชัดเจนร้อยละ 82 
3. บุคลากรภายใน
โรงเรียนด าเนินการ
ขออนุมัติและได้รับ
พัสดุ อุปกรณ์ตามท่ี
ขออนุมัติตรงตาม
ความต้องการ             
ร้อยละ 83.00 

บรรลุเป้าหมาย - 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  พัสดุอย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

   

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 

แผนงาน
สรรหา 
-เอกสาร

แบบแสดง
เจตจ านง/
การรับ
สมัคร 

บุคลากรร้อยละ 
100 ได้สอนตรง
ตามสายงานและ
สาขาวิชาท่ีต้องการ             
 
 
 

วางแผนการจัดสรร
บุคลากรโดยก าหนด
อัตราก าลังบุคลากร
ตามสายงานและ
สาขาวิชาท่ีต้องการ 

บรรลุเป้าหมาย  

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 

แผนงาน
พัฒนา

บุคลากร 
 

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญ 
3. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการ
สอน 
 
 

1.บุคลากรครูผู้สอน
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
บุคลากรครูผู้สอน
เกิดความรู้ความ
เข้าใจการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบุคลากร
ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
(7.7) 
   บุคลากรครูและ
บุคลากรสนับสนุน
ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
(7.7.2) 
บุคลากรครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  4. บุคลากรครูและ
บุคลากรสนับสนุน
ร้อยละ 86 ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์  
5. บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา
(7.8) 

และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา(7.8 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

แผนงาน
ประเมิน
บุคลากร 

บุคลากรร้อยละ 
86  ได้รับการ
ประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

  มีประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร 

   เป็นการพิจารณา
ความดีความชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

บรรลุเป้าหมาย  

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
-กิจกรรม
ธรรมะ
สัญจร 
-กิจกรรม
คุณธรรม
น าชีวิต 
- กิจกรรม
อบรมหน้า
เสาธง 

1. ครูร้อยละ 86 
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
   2. ครูร้อยละ 86 
เป็นคนดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในความ
เป็นครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3. ครูร้อยละ 86 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 86 ครู
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
ร้อยละ 95 ครูเป็น
คนดี  มีคุณธรรม 
และจริยธรรมใน
ความเป็นครู 
ร้อยละ 94.57ครู
ปฎิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

บรรลุเป้าหมาย - 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร 

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการ
สอน 
4. บุคลากรครูและ
บุคลากรสนับสนุน
ร้อยละ 86 ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์  
5. บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นสมาชิกท่ี 
 

บุคลากรครูผู้สอน
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   เข้าใจ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์    
บุคลากรครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา (7.8) 

บรรลุเป้าหมาย - 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  ดีของสถานศึกษา     

ครูและผู้เรียน
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โครงการ 
ซ.ศ. 
พอเพียง 

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ 
86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการ
สอน 

1. บุคลากรครูผู้สอน
ร้อยละ 94.57เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. บุคลากรครูผู้สอน
ร้อยละ 86เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. บุคลากรครูผู้สอน
ร้อยละ86 มี
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 
 

บรรลุเป้าหมาย - 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน
สวัสดิการ 
 

1. ครูและพนักงาน
ร้อยละ100 ได้รับ
การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ 

2. ครูและพนักงาน
ร้อยละ100มีการ
ท างานร่วมกัน 

มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะมี
บรรยากาศท่ีดี 

ร้อยละ97.05  
สถานศึกษาจัด
สวัสดิการท่ี
เหมาะสมและ
เสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีดีใน
การท างานร่วมกัน
มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

บรรลุเป้าหมาย - 



161 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพ 
 

เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
นโยบาย
และแผน 
1.กิจกรรม
การจัดท า
คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

1.สถานศึกษามี
ด าเนินการอย่างมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรร้อยละ  
82 
2.บุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 
82 พึงพอใจในการ
บริหารจัดการ 
3.สถานศึกษามี
รายงานสรุปผล
การด าเนินการท่ี
สนับสนุนส่งเสริม
ผู้เรียนท่ีบรรลุตาม
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นของ
สถานศึกษาร้อยละ 
82 

4.ผู้บริหารใช้
หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
ร้อยละ 92.60 มี
ความคิดริเริ่มท่ีส่งผล
ต่อผู้เรียนในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมี
โครงสร้างบริหารท่ี
ชัดเจน ด าเนินการ
บริหารจัดการโดยใช้
หลัก PDCA เน้นการ
มีส่วนร่วมร้อยละ 
91.60ของทุกฝ่าย 
และใช้ปัญหาอันเกิด
จากการเรียนการ
สอนมาท าการวิจัย
เพื่อแก้ไขผู้บริหารได้
ใช้หลักการกระจาย
อ านาจร้อยละ 
95.60 
เน้นการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้มี
ภาวะผู้น าสามารถ
เป็นต้นแบบได้
ผู้ปกครอง นักเรียน
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการ 
 

บรรลุเป้าหมาย เพิ่มทีมท างาน
ในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาให้
เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  

และใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือ
ผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการ
จัดการ 
5.มีการจัดการ
บริหารความเส่ียง 
6.ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
การศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ 
7.ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อม
รับการกระจาย
อ านาจ 
8.ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัด
การศึกษา ร้อยละ 
82 
9.ผู้บริหารให้
ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจ 
ใส่การจัด
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ 
10.คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
97.20 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  หน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด
ร้อยละ 82 
11.คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ
ติดตามดูแล และ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

   

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ร่วมปลูก
จิตส านึก
ธรรมมาภิ
บาล 
-กิจกรรม
เสริมสร้าง
มาตรฐาน
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม
ให้แก่
บุคลากรได้
มีจิตส านึก
ธรรมมา 
ภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1บุคลากรครุและ
บุคลากรสนับสนุน
ร้อยละ 83 มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ประพฤติ
และปฏิบัติตนโดย
ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

ครูร้อยละ 100  เข้า
รับการอบรมสัมมนา 
ส่วนครูระดับหัวหน้า
ได้น าคู่มือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
หน้าท่ีตลอดปี
การศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เพื่อการก ากับ 
ติดตาม 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

1.บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
2.สถานศึกษามี
การบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

แผนงาน
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษา 
1.กิจกรรม
จัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
2.กิจกรรม
พัฒนา
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษา 
3.กิจกรรม
ตรวจ
คุณภาพ
ภายในภาค
เรียนละ 1 
ครั้ง 
4. กิจกรรม
การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การ 
5 กิจกรรม.
การ
รายงาน
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในและ 
SAR 
 
 

1.น าผลประเมิน
การปฏิบัติงานของ
หน้าท่ี 

ของผู้อ านวยการ
โดยคณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

2.น าผลการประกัน
คุณภาพภายใน 
และ 

ภายนอกมา
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร้อย
ละ 88 

3.ปฏิบัติงานตาม
รายงานผลการ
ประเมินตนเองและ
การน าผลการ
ประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา
สถานศึกษาร้อยละ  
88 

4.น าผลประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  
ผลการประเมิน
ภายใน(IQA) โดยต้น
สังกัด และผลการ
ประเมินภายนอก
(EQA) โดยสมศ. ไป
ใช้ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ  88 

5.ก าหนด
มาตรฐาน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกัน
ประเมินการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

โรงเรียนได้น าผลการ
ประเมินภายในมาใช้
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ในทุกปีการศึกษา 

โรงเรียนได้จัดท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง และ
น าผลจากกการ
ประเมินมาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนใช้ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน 

ปีละ 2 ครั้ง มาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และ 

โรงเรียนได้
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาของ
โรงเรียนโดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

โรงเรียนจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในปีละ 2 ครั้ง มี
การน าผลมาศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย  ปรับการ
เก็บข้อมูล
เป็นไฟล์ 
word และ 
Pdf 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนา

ฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาของ 

สถานศึกษา 

6.จัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพ 

ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ  88 

7.ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ 

ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 
88 

8.น าผลการ
ประเมินคุณภาพ
ท้ังภายใน 

และภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนา
คุณภาพ 

การศึกษา 

วิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
ร่วมกัน 

โรงเรียนได้ศึกษา 
ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติการ และ
ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนจัดท า
รายงานประจ าปีเพื่อ
รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน 

นอกจากการท า
รายงานประจ าปีแล้ว 
โรงเรียนได้จัดท า
รายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งรายงานต่อต้น
สังกัด 

 

  

1.บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ท่ี
เน้นมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

การจัดท า
รายงาน
ประจ าปี 

จัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 

โรงเรียนได้
ด าเนินการรวบรวม
ผลการประเมินแต่ละ
มาตรฐาน รวมทั้ง
การรายงานผลการ 

บรรลุเป้าหมาย การปรับ
มาตรฐาน
ของโรงเรียน
ให้สอดคล้อง 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

   ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานทุก
มาตรฐานเพื่อ
รายงานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ 

 ของ
กระทรวง
เพื่อลดภาระ
การจัดท า
รายงาน
ประจ าปีท่ี
ต้องท า 2 
รูปแบบ คือ
รายงานตาม
มาตรฐาน
ของตันสังกัด
คือฝ่าย
การศึกษา 
16มาตรฐาน
และของ
กระทรวง
ปรับเป็น
รายงาน 3 
มาตรฐาน 

1.สถานศึกษา
มีการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

แผนงาน
สารสนเทศ 

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็น 
ปัจจุบัน(Regular 
Data Monitoring) 
และ 
ตรวจสอบได้ 
2.สอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียน 
ผู้ปกครองชุมชนต่อ
ผลการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้
โปรแกรมบริหาร
จัดการด้วย
เทคโนโลยี การ
ด าเนินงานเกิดความ
คล่องตัว ข้อมูลมี
ความถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 
บุคลากรในโรงเรียน
สามารถใช้ข้อมูล 

บรรลุเป้าหมาย ปรับการเก็บ
ข้อมูลเป็น
ไฟล์ word 
และ Pdf 
และปรับ
ข้อมูลให้
ถูกต้องเสมอ
ตลอดปี
การศึกษา 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  ของสถานศึกษา
ร้อยละ 88 
3.การท าจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้ 
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนา 
คุณภาพ
สถานศึกษาร้อยละ 
88 

สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ครูได้
ใช้ระบบบริหาร
จัดการในรายงาน
ข้อมูล เก็บข้อมูล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

1.สถานศึกษา
มีการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

แผนงานวิจัย
เพื่อพัฒนา 

1.  ครูร้อยละ 95 
รับทราบนโยบาย
เกี่ยวกับ 
การวิจัยของ
โรงเรียน 
2.  โรงเรียน  มี
ผลงานวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
3.  ผลงานวิจัยของ
โรงเรียน ร้อยละ 
80 
ได้รับการเผยแพร่
อย่างเป็นระบบ 
4.ครูร้อยละ 80 น า
ผลการศึกษาวิจัย
มา 
พัฒนาการเรียนรู ้

โรงเรียนสร้างความ
ตระหนักให้ครูถึง
ความจ าเป็นในการ
จัดท าวิจัย ท้ังวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และวิจัยเพื่อน า
ผลมาพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียน 
นอกจากนั้นในปี
การศึกษา 2560 
โรงเรียนมีการปรับ
แบบประเมินความ
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนเอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

บรรลุเป้าหมาย การจัดท า
วิจัยท่ี
สอดคล้อง
กับเหตุการณ์
ปัจจุบันและ
สถานการณ์
ของโรงเรียน
เพื่อน าผลมา
พัฒนา
โรงเรียนได้
อย่างเป็น
รูปธรรม 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
เอื้อต่อการเรียน
การสอน 
สาธารณูปโภค  
ครบครัน วัสดุ 
อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ี
สมบูรณ์ทันสมัย 

 

แผนงาน
อาคาร
สถานท่ี
และ
ส่ิงแวดล้อม 

1.ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง
สะอาด  และ
ปลอดภัย  มีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกพอเพียง  
อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีร้อยละ90 
2.สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นเหมาะสมแก่
การเรียนรู้
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้ าโรงอาหาร  
หอประชุมครบทุก
แห่งสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบ ร้อย
สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยร้อยละ90 
3.ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียง  
กับจ านวนผู้เรียน
และอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีทุกครั้งร้อย
ละ 90 
4.สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  
ภายในสถานศึกษา
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

1.ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง
สะอาด  และ
ปลอดภัย  มีส่ิง
อ านวยความสะดวก
พอเพียง  อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีร้อย
ละ95 
2.สภาพแวดล้อมร่ม
รื่นเหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้ าโรงอาหาร  
หอประชุมครบทุก
แห่งสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบ ร้อย
สวยงามมีความมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัยร้อยละ96 
3.ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้
พอเพียง  กับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีทุก
ครั้งร้อยละ 93 
4.สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  
ภายในสถานศึกษาท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร้อยละ93 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

  ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร้อยละ
90 

   

อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
เอื้อต่อการเรียน
การสอน 
สาธารณูปโภค  
ครบครัน วัสดุ 
อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ี
สมบูรณ์ทันสมัย 

แผนงาน
โภชนาการ 

1)บุคลากรร้อยละ 
100ได้รับบริการ
อาหารและ
เครื่องด่ืมท่ี
สะอาดถูก
สุขลักษณะ2)
สถานท่ีนั่ง โต๊ะ
อาหารร้อยละ 
90.00สะอาด
เพียงพอ 
3)มีการจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องด่ืมภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 
80.00 
4)โรงอาหารและ
ครัวร้อยละ 
90.00สะอาดอยู่
ในสภาพท่ีถูก
สุขลักษณะ 

1)บุคลากรร้อยละ 
100ได้รับบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม
ท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ2)สถานท่ี
นั่ง โต๊ะอาหารร้อยละ 
97.00สะอาด
เพียงพอ 
3)มีการจัดป้ายนิเทศ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องด่ืม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 85.00 
4)โรงอาหารและครัว
ร้อยละ 95.00สะอาด
อยู่ในสภาพท่ีถูก
สุขลักษณะ 
 

 

บรรลุเป้าหมาย  

 แผนงาน
อนามัย 
 

1.ให้บริการห้อง
พยาบาลอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 
90 
2.ให้บริการห้อง
พยาบาลอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 
90 
  

1.ให้บริการห้อง
พยาบาลอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 
96.20 
2.ให้บริการห้อง
พยาบาลอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 
96.20 

 
บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

  3.จัดการป้องกัน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ดูแลรักษาสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ90 
4.ติดต่อ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  
โรงพยาบาล 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  มาให้
ความรู้และจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ
ร้อยละ 90 
5.ติดต่อ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  
โรงพยาบาล 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  มาให้
ความรู้และจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ
ร้อยละ 90 

3.จัดการป้องกัน 
ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
รักษาสุขภาพอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 96 
4.ติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  
โรงพยาบาล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
มาให้ความรู้และจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพร้อยละ 
96 
5.ติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  
โรงพยาบาล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
มาให้ความรู้และจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพร้อยละ 
96 

  

 แผนงาน
เทคโนโลยี 
และโสตทัศนู 
ปกรณ ์

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน(Regular 

Data 
Monitoring) 

และตรวจสอบได้ 

1.จัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน(Regular 
Data Monitoring) 
และตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 95.40 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

  2.สอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนผู้ปกครอง
ชุมชนต่อผลการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อย
ละ 90 
3.การท าจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาร้อย
ละ 90 

2.สอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชนต่อ
ผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาร้อย
ละ 96.00 
3.การท าจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาร้อยละ 
96.20 
 

  

 แผนงาน
ครุภัณฑ์ 

1.ร้อยละ  90.00  
ของทะเบียน
ครุภัณฑ์ถูกต้อง
เป็นระบบ 
2.ร้อยละ  90.00  
มีครุภัณฑ์ใน
ห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
เพียงพอ 

1.ร้อยละ  93.00  
ของทะเบียนครุภัณฑ์
ถูกต้องเป็นระบบ 
2.ร้อยละ  96.20  มี
ครุภัณฑ์ในห้องเรียน
ห้องประกอบการ
เพียงพอ 
 
 

บรรลุเป้าหมาย  

 แผนงาน
ประชา 
สัมพันธ ์

1.ระบบ
ประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษามี
ความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 90 
2.การ
ประชาสัมพันธ์
จากสถานศึกษาสู่
ภายนอกมี  

1.ระบบ
ประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษามีความ
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
94.40 
2.การประชาสัมพันธ์
จากสถานศึกษาสู่
ภายนอกมี
ประสิทธิภาพและ 

บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมาย       
(ของแผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

  ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ร้อยละ 
90 
3.ส่ือ
ประชาสัมพันธ์
ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 90 

รวดเร็ว ร้อยละ 
92.20 
3.ส่ือประชาสัมพันธ์
ได้รับการพัฒนาร้อย
ละ 93 
 

  

 

ฝ่ายปฐมวัย  

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

1.สถานศึกษา

มีหลักสูตรการ

จัดการศึกษา

ปฐมวัยที่

สอดคล้องกับ

หลักสูตร

การศึกษา

ปฐมวัย

พุทธศักราช 

2560 มี

มาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับ 

 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย 
1) กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร 
2) กิจกรรมการ
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
 

1. ครูร้อยละ 90 

จัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย

ได้อย่างชัดเจน  

 2. สถานศึกษาจัดท า 

โครงสร้างสาระ

หลักสูตรสถานศึกษา

ได้เหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงและ  

บริบทของ

สถานศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 90 

 

ครูเข้าใจปรัชญา 

หลักการและ

ธรรมชาติของการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

จัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ท่ี

สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 

ผู้บริหารเข้าใจ

ปรัชญาและหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย

สามารถในการให้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  3. สถานศึกษามีการ
น าผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของ
สถานศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
เด็กและสังคม คิด
เป็นร้อยละ 90 
4. ครูร้อยละ 90
เข้าใจปรัชญา 
หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ได้ 
5. ครูร้อยละ 90
จัดท า 
แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและจัด 

ประสบการณ์การ 

ค าแนะน าค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัย
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพและเต็ม
เวลาโรงเรียนมี
โครงการและ 
กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 90.03 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลด้านแผนและ
การจัดประสบการณ์ 
 6. ผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
คิดเป็นร้อยละ 90  
7. ผู้บริหารมี
ความสามารถในการ
ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและเต็ม
เวลาคิดเป็นร้อยละ 
90 
 8. สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพคิดเป็น
ร้อยละ 90 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  9. สถานศึกษามี
ระบบและกลไกให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 90 
10. สถานศึกษาจัด

กิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

ความตระหนักรู้และ

ความเข้าใจหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

คิดเป็นร้อยละ 90 

11. โรงเรียนจัด

โครงการและ 

กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็ก

ให้บรรลุตาม

เป้าหมาย ปรัชญา

วิสัยทัศน์และจุดเน้น

ของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย คิดเป็นร้อย

ละ 90 

 

   

 

 

 

 



176 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

2. ครูมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเงิน
การบัญช ี 
 

2. มีแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีเพื่อจัดสรร
งบประมาณส่วนต่าง 
ๆ ร้อยละ 85 
2.การด าเนินงานของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมี
การายงานผลด้าน
งบประมาณการเงิน
การบัญชี ร้อยละ 90 
3. มีระบบการท า
บัญชีท่ีถูกต้องตาม
หลักสากลร้อยละ 
100 

ระบบการเงิน การ
บัญชีของโรงเรียน
เป็นระบบตามหลัก
สากล และมีการ
จัดสรรงบประมาณ
ส่วนต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 95 

 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

3. ครูปฐมวัยมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณ
ของความเป็น
ครู 

1. โครงการ
พัฒนาครูปฐมวัย  
1) กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

1. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ี
สร้างวินัยเชิงบวก 
2. ครปูฐมวัยร้อยละ 
95  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครอง
3. ครมูีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย 

1. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ี
สร้างวินัยเชิงบวก               
2. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กแลผู้ปกครอง 

3. ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการนิเทศ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
1) กิจกรรมนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 
2) กิจกรรมนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร 
 

ละ 95 
4. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 จัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 
 

1. ครูร้อยละ 91 ของ
สถานศึกษา มีระบบ
และกระบวนการ
นิเทศการเรียนการ
สอน 

2. ครูร้อยละ 91 ของ
ครูระดับปฐมวัยน า
ข้อมูลการส ารวจมา
ใช้ในการวางแผน 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

3. ครูร้อยละ 91 ของ
สถานศึกษาน าผล
ประประเมินการ
นิเทศและ
ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 95 
4. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 จัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

1. ร้อยละ 100 
สถานศึกษาจัดให้ครู
มีระบบและ
กระบวนการนิเทศ
การเรียนการสอน 

2 .ร้อยละ 100 ครู
ระดับปฐมวัยน า
ข้อมูลการส ารวจมา
ใช้ในการวาง
แผนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 
3. ร้อยละ 100 
สถานศึกษาจัดให้ครู
น าผลประประเมิน
การนิเทศและ
ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  4. ครูร้อยละ 91 ของ
สถานศึกษา จัดการ
นิเทศกัลยาณมิตรท้ัง
ในเขตและนอกเขต 
5. ครูระดับปฐมวัย
ร้อยละ 91 จัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และสอดกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 
6. สถานศึกษามี
ระบบและกลไกให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 91 
7. ครูระดับปฐมวัย
ร้อยละ 91 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง 
 

4. ร้อยละ 100 
สถานศึกษาให้ครู
จัดการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรท้ังใน
เขตและนอกเขต 
5. ร้อยละ 100 ครู
ระดับปฐมวัยจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และสอดกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 
6. ร้อยละ 100 
สถานศึกษามีระบบ
และกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
7. ร้อยละ 100 ครู
ระดับปฐมวัยมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กแลผู้ปกครอง 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  8. ครูปฐมวัยร้อยละ 
91 จัดท าสารนิทัศน์
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 
 

8. ร้อยละ  100 ครู
ปฐมวัยจัดท าสาร
นิทัศน์น ามา
ไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

  

3. ครูและ 
ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
1) กิจกรรมรัก
การอ่าน 
2) กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 
3) กิจกรรมวัน
วิชาการ 
 
 

1. เด็กร้อยละ 85 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี 
2. เด็กร้อยละ 85 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 85 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

 

1. เด็กร้อยละ 90 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงสามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี 
2. เด็กร้อยละ 90 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 90 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  5. เด็กร้อยละ 85 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 85 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 

 

5. เด็กร้อยละ 89 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
6. เด็กร้อยละ 88 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 
7. เด็กมีความรู้
พื้นฐานสมวัย 

  

5. ครูจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้สู่
มาตรฐาน 
สากล 

1. โครงการ
พัฒนาครูปฐมวัย  
1) กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ี
สร้างวินัยเชิงบวก 
2. ครปูฐมวัยร้อยละ 
95  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครอง
3. ครมูีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 95 
4. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 จัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

1. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ี
สร้างวินัยเชิงบวก               
2. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
3. ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 95 
4. ครูปฐมวัยร้อยละ 
95 จัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

6. ครูและ
ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และเห็น
คุณค่าความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเด็กดี
มีคุณธรรม 
1) กิจกรรมวัน
ส าคัญ 
2) กิจกรรมหนู
น้อยมารยาทงาม 
 

1.โรงเรียนรอ้ยละ 92 
มีการส่งเสริมสร้าง
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. เด็กร้อยละ 92 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 92 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
4. เด็กร้อยละ 92 มี
ทักษะชีวิตและปฎิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เด็กร้อยละ 92 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฎิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 

1. โรงเรียนร้อยละ 
92มีการส่งเสริม
สร้างพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ให้    เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. เด็กร้อยละ 92 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 92 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
4. เด็กร้อยละ 92 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.เด็กร้อยละ 92 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฎิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

7. ผู้เรียนมี
พัฒนาการ
ครบท้ัง 4 
ด้าน และมีสุข
ภาวะท่ีดี 

1. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
1) กิจกรรมกีฬาสี 
2) กิจกรรม
บัณฑิตน้อย 
 
 

1. เด็กร้อยละ 85 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี 
2. เด็กร้อยละ 85 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 85 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 
5. เด็กร้อยละ 85 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 85 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 

 

1. เด็กร้อยละ 90 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงสามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี
2. เด็กร้อยละ 90 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 90 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 
5. เด็กร้อยละ 89 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
6. เด็กร้อยละ 88 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

8. ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต 
และมีจิต
สาธารณะ
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุข 

1. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
1) กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
2) กิจกรรมค่าย
บูรณาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการเด็กดี
มีคุณธรรม 
1) กิจกรรมจิต
สาธารณะ 

1. เด็กร้อยละ 85 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี 
2. เด็กร้อยละ 85 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 85 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 
5. เด็กร้อยละ 85 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 85 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 

1.โรงเรียนรอ้ยละ 92 
มีการส่งเสริมสร้าง
พัฒนาคุณธรรม   

 

1. เด็กร้อยละ 90 มี
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงสามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันดี
2. เด็กร้อยละ 90 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 85 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เด็กร้อยละ 90 ใช้
ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 
5. เด็กร้อยละ 89 มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 88 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 

1. โรงเรียนร้อยละ 
92มีการส่งเสริม
สร้างพัฒนาคุณธรรม   

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

 2) กิจกรรมเด็กดี 
 ซ.ศ. 
 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 2. เด็กร้อยละ 92 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 92 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
4. เด็กร้อยละ 92 มี
ทักษะชีวิตและปฎิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เด็กร้อยละ 92 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฎิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ให้    เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. เด็กร้อยละ 92 มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
3. เด็กร้อยละ 92 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
4. เด็กร้อยละ 92 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.เด็กร้อยละ 92 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฎิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

9. ครูและ
ผู้เรียน
สามารถ
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
1) กิจกรรมส่ือ
เพื่อการศึกษา 
2) กิจกรรมหนู
น้อย Recycle 
 

1. ครูจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ี
สร้างเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ท ากิจกรรมได้
เต็มศักยภาพและ
ความ 

แตกต่างของเด็กและ
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 
90 

2. ครูร้อยละ 90มี
ความสะดวกในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 3. แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 90 

4. ผู้ปกครองของเด็ก
ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ 

5. ครูร้อยละ 90 จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ  

1. ครูจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ี
สร้างเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ท ากิจกรรมได้
เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างของ
เด็กและบุคคลคิด
เป็นร้อยละ 90 

2. ครูร้อยละ 90มี
ความสะดวกในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 90 

4. ผู้ปกครองของเด็ก
ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู ้

5. ครูร้อยละ 90 จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  การเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6. สถานศึกษาจัดส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านคิดเป็น
ร้อยละ 90 

7. สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและ บุคลากรใน
สถานศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 90 

 

การเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6.สถานศึกษาจัดส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านคิด
เป็นร้อยละ 90 

7. สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 90 

  

10. ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ภายนอกมี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

แผนงานสัมพันธ์
ชุมชน โครงการ
ส่งเสรมิการสร้าง
ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1.สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนวัด  
สถาบันทางวิชาการ  
องค์กรภาครัฐ   

จากการด าเนินการ
ตามแผนงานสัมพันธ์
ชุมชนสถานศึกษามี
การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ได้รับความร่วมมือ  

บรรลุ
เป้าหมาย 
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เป้าหมาย       

(ของ
แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  เอกชน  ร้อยละ 83 

2.ผู้เรียนได้รับความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  ร้อยละ 83 

3.ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  ร้อยละ 
83 

4.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 
83 

5.ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  
รอ้ยละ 83 

องค์กรภาครัฐ  
เอกชน  ร้อยละ 
87.20 

ผู้เรียนได้รับความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  ร้อยละ 
89.33 
ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา  ร้อยละ 
85.33 
มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคคลากรภายใน
สถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 
86.20 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  
ร้อยละ 94.65 

  



188 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562                                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
เป้าหมาย       

(ของ
แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

11. อาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อ
มและแหล่ง
เรียนรู้เอื้อต่อ
การจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้ มี
วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีท่ี
สมบูรณ์
ทันสมัย 

 

แผนงานจัด
บรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียน
การสอน 
1. โครงการส่ือ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
1) กิจกรรมจัด
บรรยากาศช้ัน
เรียน 
 

1. ครูจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ี
สร้างเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ท ากิจกรรมได้
เต็มศักยภาพและ
ความ 

แตกต่างของเด็กและ
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 
90 

2. ครูร้อยละ 90มี
ความสะดวกในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 90 

4. ผู้ปกครองของเด็ก
ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ 
5. ครูร้อยละ 90 จัด 

1. ครูจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ี
สร้างเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ท ากิจกรรมได้
เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างของ
เด็กและบุคคลคิด
เป็นร้อยละ 90 

2. ครูร้อยละ 90มี
ความสะดวกในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 90 

4. ผู้ปกครองของเด็ก
ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู ้

5. ครูร้อยละ 90 จัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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เป้าหมาย       

(ของ
แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6. สถานศึกษาจัดส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านคิดเป็น
ร้อยละ 90 

 7. สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและ 

บุคลากรใน
สถานศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 90 

 

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ใช้ส่ือและ
การเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6. สถานศึกษาจัดส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านคิด
เป็นร้อยละ 90 

7. สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 90 
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ศึกษาด ี
 

มีคุณธรรม 

 

น าไปสู่ความส าเร็จ 

 


