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สำรจำกผู้แทนผู้รับใบอนุญำต
ท่านผู้ปกครอง คุณครูและนักเรี ยนที่รัก
พ่อได้ มาอยู่กบั โรงเรี ยนและนักเรี ยนครบหนึ่งปี เต็มแล้ ว ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา
ของนักธุ ร กิ จ ห้ างร้ านและบริ ษั ทที่ ป ระสบความสาเร็ จ จะต้ องท าการประเมิ นผล เมื่ อจบปี
การค้ าหรื อกิจการใดๆ ว่ากิจการนันๆได้
้ ประสบความสาเร็ จ กาไรหรื อขาดทุนมากน้ อยเท่าใด
เมื่อได้ กาไรแล้ ว ก็จะพยายามทาให้ ได้ กาไรมากขึ ้น ถ้ าขาดทุนหรื อไม่ประสบความสาเร็ จ ก็จะดู
ว่าขาดทุนหรื อปั ญหาอยู่ที่ตรงไหน? แล้ วหาทางปรับปรุงและแก้ ไขให้ ดีขึ ้นๆ
การศึกษาของโรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาก็เช่นเดียวกัน เมื่อจบปี การศึกษา ทางโรงเรี ยนก็
จะต้ องทาการประเมิน ผลของการศึกษา และท าการปรับ ปรุ งแก้ ไขหลายสิ่ง หลายอย่ างเพื่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ การอบรมสัง่ สอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็ น
ต้ นการปลูกฝั งคุณธรรมความดีให้ แก่เด็กเยาวชนให้ ดียิ่งขึ ้น
การปิ ดปี การศึกษาภาคฤดูร้อนก็เป็ นช่วงหนึ่งของการให้ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พ่อใน
ฐานะผู้ได้ รับใบอนุญาต จึงขอรายงานผลการเรี ยนการศึกษาของลูกหลานของท่าน แน่นอนการ
ให้ การศึกษาและการอบรมสัง่ สอนลูกหลานของท่านปี หนึ่งๆช่างรวดเร็ ว และน้ อยมาก ที่จะทา
ให้ พวกเขาเติบโตทังด้
้ านวิชาความรู้ และด้ านคุณธรรมความดี จึงขอให้ ท่านช่วยสอดส่องดูแล
และให้ ก ารอบรมสัง่ สอนของทางโรงเรี ยน ลงไปสู่ภ าคปฏิ บตั ิ อย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อความรู้ แ ละ
คุณธรรมความดีที่ทางโรงเรี ยนได้ พยายามประสิทธิ์ประสาทให้ นนั ้ จะทาให้ พวกเขาได้ เกิดผลใน
ภาคปฏิบตั ิสาหรับชีวติ ของบุตรหลานของท่านอย่างแท้ จริง
ณ.โอกาสนี ้ พ่อก็ขอร่วมแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนทุกคนที่จบชันสู
้ งสุดของโรงเรี ยน ซึ่ง
ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาเมื่อนักเรี ยนตังใจเรี
้ ยน ผลการศึกษาก็จะต้ องออกมาดี นับเป็ นความสาเร็ จ
ขันหนึ
้ ่งของชีวิต ในชีวิตของนักเรี ยน นักเรี ยนยังจะต้ องมีความสาเร็ จอีกมากมายรอนักเรี ยนอยู่
ทุก ความสาเร็ จจะได้ ม าไม่ ง่าย นัก เรี ย นจะต้ องตัง้ ใจ จะต้ องพากเพี ย ร จะต้ องอดทน และ
พยายามทาแต่ละวันอย่างดี ก็จะช่วยให้ นักเรี ยนประสบความสาเร็ จได้ พ่อ เชื่ อว่าศิษย์ ของ
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษาทุกคน มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีทกั ษะ ฯลฯ พอที่จะ
เรี ยนต่อที่ไหนก็ได้ ขอให้ นกั เรี ยนจงพยายามอย่าท้ อถอย และความสาเร็ จก็จะเป็ นของนักเรี ยน
ทุกคน โรงเรี ยนจะเป็ นกาลังใจและรอร่วมยินดีกบั ความสาเร็จของศิษย์ของโรงเรี ยนทุกคน
สาหรับนักเรี ยนที่ จะต้ องซ่อม ก็ให้ ถื อว่าเป็ นบทเรี ยนสาหรับ ปี การศึกษานี ้ คราวหน้ า
จะต้ องแก้ ไขและตังใจเรี
้ ยนมากกว่าเดิม ขออย่าท้ อถอย จงจาไว้ แม้ นการเรี ยนจะต้ องซ่อม แต่
คุณธรรมความดีและความเพียรพยายามจะต้ องมีและจะไม่ต้องท้ อถอย เพราะยังมีความสาเร็ จ
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อีกมากมาย ยังรอนักเรี ยนอยู่ การมีประสบการณ์จะทาให้ นกั เรี ยนได้ ประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ
ถ้ านักเรี ยนนามาใช้ นักเรี ยนก็จะประสบความสาเร็จ อย่างเดียวกับบรรดาเพื่อนอื่นๆเช่นเดียวกัน
และสาหรับนักเรี ยนที่ยงั ไม่จบ การหยุดภาคเรี ยนจะเป็ นโอกาสสาคัญ ที่จะทาให้ นกั เรี ยน
หยุด พัก จากความเหนื่ อยยาก จากการเล่า เรี ย นตลอดปี จงพยายามพัก ผ่อนให้ เ ต็ม ที่ และ
พยายามที่ จะทบทวนวิชาความรู้ หรื อ ท าความเข้ าใจกับวิชาที่ อ่อน หรื อได้ คะแนนน้ อย เมื่ อ
นักเรี ยนจะต้ องกลับมาเรี ยนในปี การศึกษาใหม่ นักเรี ยนจะเข้ าใจดี เมื่ อคุณครู จะสอน ขอให้
นักเรี ยนพักผ่อนเต็มที่ จะได้ มีกาลังที่จะเรี ยนสูงๆขึ น้ และนักเรี ยนก็จะประสบความสาเร็ จอย่าง
แน่นอน
นักเรี ยนที่รัก ในระหว่างปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน นักเรี ยนจะได้ มีโอกาสอยู่กบั คุณพ่อคุณแม่
พี่ น้องหรื อญาติผ้ ใู หญ่ พ่อก็ข อถื อโอกาสนี ้ ฝากชื่ อเสียงของโรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาไว้ กับ
นักเรี ยนทุกคน นักเรี ยนทุกคนทราบดีว่า คุณพ่อคุณแม่ ท่านให้ ชีวติ และยอมทาทุกอย่างเพื่อตัว
นักเรี ยน เพราะฉะนันในช่
้ วงโอกาสนี ้ พ่ออยากให้ นกั เรี ยนตอบแทนพระคุณและน ้าใจดีของท่าน
ด้ วยการประพฤติตนดี นาคาสอนคาสัง่ ของครูบาอาจารย์ไปใช้ นบนอบเชื่อฟั งท่าน รักท่าน ช่วย
ท่านทางาน อย่าดื ้อต่อท่าน จงกตัญญูร้ ู คุณท่าน อธิฐานภาวนาเพื่อท่าน และพยายามอย่าทา
อะไรให้ ท่านต้ องลาบากใจหรื อเสียใจ หรื อทาในสิ่งที่ท่านไม่ชอบ แต่จงทาให้ ท่านมีความสุขใจ
และสบายใจ ฯลฯ เชื่อว่าท่านคงจะรักและจะไม่เสียดายที่จะทาอะไร เพื่อนักเรี ยน ผู้เป็ นที่รักของ
ท่านอย่างแน่นอน
และที่สดุ พ่อในนามของโรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้
มอบความไว้ วางใจในการอบรมสัง่ สอนลูกอันเป็ นที่รักของท่านไว้ ในการดูแลและอบรมสัง่ สอน
ของทางโรงเรี ยนตลอดปี การศึกษา ทางโรงเรี ยนจะพยายามทาทุกวิถีทางที่จะให้ นกั เรี ยนผู้ที่เป็ น
ที่ รั ก ของท่ าน เติ บ โตในวิชาความรู้ และศี ลธรรมอัน ดี ง าม เพื่ อ ลูก ของท่ า นจะได้ เ ป็ นความ
ภาคภูมิใจของท่าน ครอบครัวของท่านและวงศ์ตระกูลของท่าน
ขอพระเจ้ าและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ปกป้องคุ้มครองและอวยพรท่านผู้ปกครอง นักเรี ยนและทุก
คนที่ท่านรัก จงมีแต่ความสุข ความยินดีและทามาค้ าขึน้ เพื่อที่จะร่ วมมือกันปั น้ ลูกหลานของ
ท่า นให้ เ ป็ นเด็ กดี มี ความรู้ แ ละศี ลธรรมอัน ดี ง าม จะได้ เ ป็ นที่ เ ชิด หน้ าชูตาของท่ านและวงศ์
ตระกูลของท่านสืบต่อไป
อวยพรมาด้ วยความรักและปรารถนาดี
บาทหลวงสมศักดิ์ ธิราศักดิ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

4

สำรจำกผู้อำนวยกำร

“ การให้ การศึกษาแก่เด็กในวัยเรี ยนนัน้ เปรี ยบเสมือนการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่พวกเขาด้ วยวิชา
ความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ซึง่ รวมถึงความรู้คณ
ุ ค่าในโอกาสที่พวกเขาจะได้ รับ
ในการใช้ ชีวิตต่อไปในอนาคต ด้ วยตนเอง ” ( คริ ส โรบินสัน )
โรงเรี ย นซางตาครู้ สศึก ษาได้ หล่อ หลอมนัก เรี ยนทัง้ ด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ และการ
ดารงชีวิตในด้ านต่าง ๆ ปลูกฝั งวิธีการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการปฏิบตั ิ การค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมโดยการ
ใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอย่างรู้ คุณค่า คณะครู มีความมุ่งมั่นในการสร้ างนักเรี ย นทุกคนเพื่อ เป้าหมาย
สูงสุด นัน่ คือการบ่มเพาะนักเรี ยนทุกคนให้ เป็ น คนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม นอกจากนันโรงเรี
้
ยนยัง
ตระหนักถึงบรรยากาศของการเรี ยนรู้ จึงได้ ปรับ พัฒนาภูมิทศั น์อาคารสถานที่ของโรงเรี ยน เพื่อเสริ มสร้ าง
บรรยากาศให้ นา่ เรี ยน น่าอยู่ สวยงาม สะอาด และปลอดภัย
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสาหรับความไว้ ใจและวางใจให้ โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาเป็ นผู้เตรี ยม
ความพร้ อมให้ บุตรหลานของท่านเพื่อก้ าวสูส่ งั คมอย่างสง่างาม
ขอบคุณ คณะกรรมการในสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า คณะครู และนักเรี ยน
ทุกคนที่ให้ ความร่ วมมือด้ วยดีตลอดมา ขอองค์พระเยซูเจ้ าแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรี ยน
อวยพระพรให้ ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรี ยนมีความสุขกาย สุขใจ และประสบความสาเร็ จ ในชีวิต
ตลอดไป

เซอร์ มาร์ กาเร็ ต รัตนาวงศ์ไชยา
ผู้อานวยการโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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สำรจำกจิตตำธิกำรโรงเรียน
ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรี ยนที่รัก
พ่ อ อยู่ ที่ ซ างตาครู้ สมาเกื อ บ 1 ปี แล้ ว สิ่ ง ที่ พ่ อ มุ่ง มั่ น และพยายามท าในหน้ า ที่
คุณพ่อจิ ตตาภิบ าลของโรงเรี ยนแห่งนี ้คือ การยกชูจิตใจของครู และนักเรี ย นทุกคนให้ มีภาวะด้ าน
จริ ย ธรรม ทาไมจริ ย ธรรมถึ ง ส าคัญ ก็ เ พราะการศึก ษาคื อ การพัฒ นาคน นั่นก็ คื อต้ องสามารถ
เปลี่ยนแปลงคนให้ ได้ จากหยาบคายไปสู่การเป็ นคนสุภาพ นอบน้ อม จากดูถูกคนอื่นไปสู่การเคารพ
ศักดิ์ศรี ให้ เกียรติทกุ คน จากชอบทะเลาะด่าว่า ไปเป็ นการพูดจาสุภาพ มีน ้าอดน ้าทน จากความเห็น
แก่ตวั ไปเป็ นคนเสียสละ รั บใช้ ผ้ อู ื่น มีจิตอาสา จากคนใจร้ ายเป็ นคนใจดี จากคนขี ้เกียจไม่เอาจริ งเอา
จังเป็ นคนรู้ หน้ าที่ มีระเบียบวินยั ในตนเอง ขยัน อดทน มุมานะ จากคนฟุ่ มเฟื อย มักง่าย ใช้ จ่ายโดย
ตามใจตนเอง ไปสูค่ นรู้ จักประหยัด อดออม รู้จกั พอเพียง จากคนชอบพูดนินทาว่าร้ ายไปสู่คนพูดชอบ
ให้ กาลังใจคนอื่น จากคนไร้ มารยาทไม่ร้ ูจกั เกรงอกเกรงใจผู้อื่นไปสู่คนมีมารยาทเป็ นผู้ดี ในสังคมฯลฯ
ถ้ าการศึกษาสามารถเปลี่ยนนิสยั ทัศนคติ มุมมองชีวิตของผู้คนได้ ทาให้ คนเป็ นคนดี คนเก่ง คนมี
คุณธรรม คนมี ความรั บผิดชอบ คนมีวินยั ได้ การศึกษาที่โรงเรี ยนแห่งนั ้นๆถื อว่ามีคณ
ุ ภาพสูง แต่ถ้า
การศึกษาเป็ นเพียงการสอนเพื่อให้ คนจบการศึกษาไป เพื่อจะทางาน มีอาชีพ มีเงินเดือนแล้ วก่อเกิด
คนเห็นแก่ ตัว ทุจริ ต ไม่ มี ความละอายในการทาผิ ด ใช้ อานาจทาร้ ายคนอื่ น เอาเปรี ย บสัง คม...
การศึก ษาเช่นนี เ้ ป็ นการศึก ษาที่ล้ม เหลวอย่ างที่สุด ยังไม่แ ปลกใจว่าทาไม คนไทยทุก วันนี ้จึงไม่
ละอายใจเวลาทาบาป ทาผิด แม้ คดีล๊อตเตอรี่ 30 ล้ าน ก็ยังกล้ าโกหกและสู้กันแบบไม่ยอมถอย ซึ่ง
ต้ องมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นคนกุเรื่ อง โกหกก็ยงั ดื ้ด้ านที่จะพูดโกหกและสูก่ นั ยาวๆในศาล กฏหมายย่อม
ไม่อยู่เหนือกฏศีลธรรม ถ้ าเราคนไทยกลับมาปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมอันดี ทั ้งครู ทั ้งนักบวช ช่วยกัน
อบรมศีลธรรมให้ เด็กนักเรี ยนทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทาสม่าเสมอตั ้งแต่ ป.1 พ่อเชื่อว่าระยะยาว เด็กๆจะ
โตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพมากๆ ฝากไว้ กับท่านผู้ปกครองด้ วยนะครั บว่าจะพูด อบรมสัง่ สอนลูกๆของ
ท่านในเรื่ องความดี ความถูก ต้ อ งบ่อยๆนะครั บ เท่าที่ จะทาได้ ร่ ว มมื อกันระหว่าง บ้ ำ น –วั ด –
โรงเรี ยน

บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ
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นักเรี ยนน่ ำยกย่ องแห่ งปี 2560 : รำงวัลทักษะทำงวิชำกำร
วัน/เดือน/
ลำดับ
ปี
รำยกำรแข่ งขัน
หน่ วยงำน
1 14-ส.ค.-60 “กำรแสดงควำมสำมำรถเรียนรู้พระรำชนิพนธ์ ใน
รัชกำลที่ ๖”
ระดับมัธยมต้ น คือ เด็กหญิงวีรยำ ม่ ำนแดง
โรงเรี ยนวชิราวุธ
“การแสดงความสามารถเรี ยนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖” วิทยาลัย
ระดับประถมปลาย คือ เด็กหญิงนันท์ นภัส อร่ ำมอัมพร
2 25-ส.ค.-60
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรี ยนมัธยมวัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
นายโรง
กิจกรรม Marble slow race with paper roller coaster,
gravity challenge.
1.ด.ช.บวร กุลธรรมโยธิน
2.ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อินทคุณจินดา
3.ด.ช.ภทรพล ธรรมขันทา
4.ด.ช.ปั ณณทัต ศรี วิจิตรปภรณ์

3

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม " กำรแข่ งขันวำดภำพด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint) "
1.เด็กหญิงสาธิตา บวรธรรมปิ ติ
2.เด็กหญิงปาราวี บรมินอาชากุล
17-ก.ย.-60 การสอบวัดระดับความรู้ ระดับ ระดับ 1-6 เรี ยงจากง่ายไป
ยาก
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยา เขตกล้ วยน ้าไทย
1.เด็กชายปั ญญวัฒน์ อุดมโชคอนันต์ ป.4/2
2.เด็กชายนที กรเสาวภาคย์ ป.5/2
3.เด็กชายสุทธิชยั วรรณราช ป.4/1
4.เด็กหญิงลักขณา แซ่หวง ป.4/3
5.เด็กชายปิ ยะ ชิตต์วิมลกุล ม.2/2
6.ด.ญ.นันท์นภัส อร่ ามอัมพร ป.5/2
7.ด.ญ.ณิชาพัชร์ อมรรัตน์โกศล ม.1/2
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รำงวัล

เหรี ยญทอง
เหรี ยญเงิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

สานักงานดูแลการ (ระดับที่ 1 ) ได้
สอนภาษาจีนเป็ น คะแนน 200
ภาษาที่สองของ
คะแนนเต็ม
กระทรวงศึกษาธิการ
HSK

ลำดับ วัน/เดือน/
รำยกำรแข่ งขัน
ปี
4
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริ ยภาพทางวิชาการ
วิชำภำษำไทย (Thai Genius)
1.เด็กชายประดิพทั ธ์ โชคเขมเศรษฐ์
ระดับชั ้นประถมศึกษาตอนต้ น(ป.2-3)
2.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ ามอัมพร
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วิชำคณิตศำสตร์ (Math Genius)
1.เด็กหญิงนันธนันท์ พัฒนะวัฒนวงศ์
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2.เด็กชายภูเพชร สุพพัตศาสตร์
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3.เด็กชายวิญญู เอื ้อศิริพนั ธ์
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิชำภำษำอังกฤษ (English Genius)
1.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ ามอัมพร
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.เด็กชายวิญญู เอื ้อศิริพนั ธ์
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3.เด็กหญิงณิชาพัชร์ อมรรัตนโกศล
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
4.เด็กหญิงวีรยา ม่านแดง
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิชำสังคมศึกษำ (Social Genius)
1.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ ามอัมพร
ระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.เด็กหญิงโชติกา แอนโก
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3.เด็กหญิงอลีนา สว่างวงษ์
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

หน่ วยงำน

รำงวัล

บริ ษัท เซ็นเตอร์ วัน
เอ็ดดูเคชัน่ จากัด

อันดับ 1 ระดับ
กรุ งเทพมหำนคร
(ภำค)

อันดับ 1 ระดับ
กรุ งเทพมหำนคร
(ภำค)
ระดับจังหวัด

อันดับ 1 ระดับ
กรุ งเทพมหำนคร
(ภำค)
ระดับจังหวัด

อันดับ 1
ระดับจังหวัด

อันดับ 1
ระดับ
กรุ งเทพมหำนคร

4.เด็กหญิงอุทมุ พร ก๊ กตระกูล
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ลำดับ วัน/เดือน/
ปี

รำยกำรแข่ งขัน

หน่ วยงำน

รำงวัล

ASMO THAI
Ceremony
Awards 2017

เหรียญ
ทองแดง

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
5.เด็กชายณัฐพงษ์ สุขปรี เปรม

แข่งขันวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคล
ด.ช.วิญญู เอื้อศิริพันธ์

นักเรี ยนน่ ำยกย่ องแห่ งปี 2560 : รำงวัลทักษะทำงกำรกีฬำ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี
รำยกำรแข่ งขัน
1
แข่งขันทักษะเทควันโด ไทย พรี เมียร์ ลกี 2017

รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศหญิง น ้าหนัก 38-42 กก.
คือ เด็กหญิงปุณยภา ฉายรัศมี

หน่ วยงำน

รำงวัล

ไทย พรี เมียร์ ลกี
2017

เหรี ยญทอง

SISB SCHOOLS

เหรี ยญทอง

ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2

7–8
ตุลาคม
2560

แข่งขัน GYMNASTICS COMPETITION 2017
ประเภททักษะร่ างกาย อายุ 9 – 10 ปี
คือ เด็กหญิงมณฑ์ปวีร์ สราวุธวินยั
ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 4

3

12-พ.ย.-60 แข่งขันว่ายน ้า SG Championship 2017

ประเภททีม
ยอดเยี่ยม
ลาดับที่ 5

ณ สระว่ายน ้าโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล
คือ เด็กชายจิรวิชญ์ ลุประสงค์จิตร์

3. ผีเสื ้อ 25 เมตร

เหรี ยญ
ทองแดง
เหรี ยญ
ทองแดง
เหรี ยญเงิน

4. ฟรี สไตล์25 เมตร

เหรี ยญทอง

1. เตะขาฟรี สไตล์ 25 เมตร
ม.ราชภัฏบ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา

2. กรรเชียง 25 เมตร

เหรี ยญ
ทองแดง

5. กบ 25 เมตร
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี
4

รำยกำรแข่ งขัน
แข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ รุ่น 13 ปี ชาย

เขตบางกอกใหญ่

รำงวัล
ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น 12 ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น 15 ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น 18 ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอล 7 คน รุ่น 13 ปี

สุขสวัสดิ์30

รองชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอล รุ่น 18 ปี หญิง

กทม.50 เขต

แข่งขันฟุตซอล รุ่น 15 ปี หญิง

โรงเรี ยนกีฬาอ่างทอง

แข่งขันฟุตซอล รุ่น 15 ปี หญิง

โรงเรี ยนกีฬาเทศบาล
นครปฐม

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอล รุ่น 16 ปี หญิง

อาเภอ บ้ านโป่ ง
จ.ราชบุรี

ชนะเลิศ
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หน่ วยงำน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชนะเลิศ

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ / ตัวบ่ งชี ้

มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนร่ ำงกำย
1.1 มีน ้าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทกั ษะการเคลือ่ นไหวตามวัย
1.3 มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลีย่ งต่อสภาวะที่เสีย่ งต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย
และ สิง่ เสพติด
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนอำรมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่าเริ งแจ่มใส มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเอง
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้ าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหวและรักธรรมชาติ
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนสังคม
3.1 มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟั งคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนสติปัญญำ
4.1 สนใจเรี ยนรู้สงิ่ รอบตัว ซักถามอย่างตังใจ
้ และรักการ
เรี ยนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
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คะแนน
เต็ม
5
1
1.5
1.5
1

นำ้ หนัก
คณะกรรมกำร ระดับคุณภำพ
ประเมิน
4.50
ดีเยี่ยม
0.84
ดีมาก
1.35
ดีมาก
1.40
ดีมาก
0.89
ดีมาก

5
1
1
1
2
5
2

4.92
0.98
0.98
0.98
1.98
4.88
1.96

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี ้ยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1
1
5
1

0.95
0.98
1.00
4.46
0.89

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

0.88

ดีเยี่ยม

1
1
1

0.89
0.88
0.92

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ / ตัวบ่ งชี ้

มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัตงิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้ าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัด
ประสบการณ์
5.2 ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรยนรู้ที่หลากหลายสอดคล้ องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริ หารจัดการชันเรี
้ ยนที่สร้ างวินยั เชิงบวก
5.4 ครูใช้ สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้ องกับ
พัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้ เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจดั สิง่ แวดล้ อมให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั เด็กและผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวฒ
ุ ิและความรู้ ความสามารถในด้ านการศึกษา
ปฐมวัย
5.10 ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ ำที่
อย่ ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริ หารเข้ าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
6.2 ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริ เริ่ มที่เน้ น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
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คะแนน
เต็ม
20

นำ้ หนัก
คณะกรรมกำร ระดับคุณภำพ
ประเมิน
18.20
ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

2
2

1.82
1.82

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2
2
2

1.64
1.82
1.64

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

20

19.89

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ / ตัวบ่ งชี ้

6.3 ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ ข้อมูล
การประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้
้ านวิชาการและ
การจัดการ
6.4 ผู้บริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริ หารส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริ หารให้ คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัด
การศึกษาปฐมวัย
มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่
การปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมทุกฝ่ ายตระหนักและ
เข้ าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความตระหนักรู้และความเข้ าใจ
หลักการจัดการศึกาปฐมวัย
7.4 สร้ างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้ องถิ่น
7.5 จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้ าน
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฏกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการ
บริ หารจัดการ
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คะแนน
เต็ม
3

นำ้ หนัก
คณะกรรมกำร ระดับคุณภำพ
ประเมิน
3.00
ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

2

1.89

ดีเยี่ยม

20
4

18.45
4.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

3.50

ดีเยี่ยม

4

3.45

ดีเยี่ยม

4

4.00

ดีเยี่ยม

4
5

3.50
4.60

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

0.60

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ / ตัวบ่ งชี ้
คะแนน
เต็ม
0.5

นำ้ หนัก
คณะกรรมกำร ระดับคุณภำพ
ประเมิน
0.50
ดีเยี่ยม

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกใช้
้
0.5
0.50
ดีเยี่ยม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมิน
1.00
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายใน
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำง ส่ งเสริม
5
4.00
ดีเยี่ยม
สนับสนุน ให้ สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำรเรียนรู้
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็กและ
2.5
2.00
ดีเยี่ยม
บุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันภ่ายในสถานศึกษา
2.5
2.00
ดีเยี่ยม
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้ อง
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ บรรลุ
5
5.00
ดีเยี่ยม
เป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้ บรรลุตาม
3
3.00
ดีเยี่ยม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้ นของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2
2.00
ดีเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำย
5
5.00
ดีเยี่ยม
และแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้
สูงขึน้
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริ ม สนับสนุนตามนโยบาย
3
3.00
ดีเยี่ยม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2
2.00
ดีเยี่ยม
รวมคะแนนที่ได้
100
สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน ได้ คะแนน 93.90 คะแนน ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม

14

มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน
มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
1.1 มีสขุ นิสยั ในการดูสขุ ภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้ โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทาง
เพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดีและให้ เกียรติผ้ อู ื่น
1.6 สร้ างผลงานจากเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ ำนิยมที่พึง
ประสงค์
2.1 มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื ้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ ำงต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้ องสมุด
แหล่งเรี ยนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตังค
้ าถามเพื่อค้ นหา
ความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู้
ระหว่างกัน
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ระดับ
คุณภำพ

5
0.5
0.5
1

4.75
0.5
0.4
1

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1
1

1
1
0.85

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

4.85

2
1
1
1
5

2.00
1.00
1.00
0.85
4.64

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

1.80

ดีเยี่ยม

1

0.95

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน
3.4 ใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ ำงเป็ นระบบ
คิดสร้ ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ ปัญหำได้ อย่ ำงมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ ปัญหาด้ วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความภาคภูมิใจ
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละกลุม่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน
สำมำรถทำงำนร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ และมีเจตคติท่ ดี ีต่ออำชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ระดับ
คุณภำพ

1
5

0.89
4.85

ดีเยี่ยม

2

1.85

ดีเยี่ยม

1
1

1
1

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
5
1
1
2
1
5

1
4.37
1
1
1.89
0.48

ดีเยี่ยม

2
1

2.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

10

9.60

1

1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

ตนเอง

6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

มำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์

16

ดีเยี่ยม

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้ สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปั ญญาของท้ องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้ คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ผ้ เู รี ยนทังด้
้ าน
การเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้ วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้ รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริ เริ่ มที่เน้ นการ
พัฒนาผู้เรี ยน
8.2 ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ ข้อมูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้
้ านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผู้บริ หารส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ พร้ อมรับการ
กระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริ หารให้ คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
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ระดับ
คุณภำพ

1

0.85

ดีเยี่ยม

2

1.75

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

1
1

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

10

9.89

1

1.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

1
2

0.89
2.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัตงิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลือ่ น
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ ำงรอบด้ ำน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้ องกับท้ องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนที่สง่ เสริ มและตอบสนองความต้ องการ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรี ยน
10.4 สนับสนุนให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งจนสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรี ยนทุกคน
มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้ อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนำศักยภำพ
11.1 ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสงิ่ อานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้
การได้ ดี สภาพแวดล้ อมร่มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริ มสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรี ยน
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ระดับ
คุณภำพ

5

4.89

2

2.00

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

2
10

1.89
9.98

ดีเยี่ยม

2
2

2.00
2.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

1.98

ดีเยี่ยม

10

9.89

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน

ระดับ
คุณภำพ

11.3 จัดห้ องสมุดที่ให้ บริ การสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อให้
ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองและหรื อเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
11.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้อย่างมี
ความสุข มีการบริ หารจัดการที่เน้ นความร่วมมือ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ม่งุ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

3

2.89

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

5

4.45

1
1

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

12.3 จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้
้
วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายการประเมินคุณภาพภายใน

1

1.00

ดีเยี่ยม

0.5

0.50

ดีเยี่ยม

0.5

0.45

ดีเยี่ยม

0.5

0.50

ดีเยี่ยม

10

9.89

3

3.00

มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงสังคมแห่ งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำรเรียนรู้
13.1 มีการสร้ างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกสถานศึ
ั้
กษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
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ดีเยี่ยม

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน

ระดับ
คุณภำพ

13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง

3

3.00

ดีเยี่ยม

13.3 สถานศึกษาเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้และใช้ แหล่งเรี ยนรู้ที่
หลากหลายทังในและนอกสถานศึ
้
กษา
มำตรฐำนด้ ำนอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้ นที่กำหนดขึน้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นของสถานศึกษา
มำตรฐำนด้ ำนมำตรกำรส่ งเสริม
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโนบำย จุดเน้ น แนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่ งเสริมสถำนศึกษำให้ ยกระดับ
คุณภำพสูงขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้ น
ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
มำตรฐำนกำรศึกษำคำทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มำตรฐำนที่ 16 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
16.1 ผู้เรี ยนมีคณ
16.2 สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้ านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
16.3 ชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

4

3.89

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

5

5.00

3

3.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

5

5.00

1
2

1.00
2.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนของโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ
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5

นำ้ หนัก

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้ ( ต่ อ)

คะแนน คณะกรรมกำร
เต็ม
ประเมิน

ระดับ
คุณภำพ

มำตรฐำนที่ 17 สถานศึกษาบริ หารจัดการศึกษาสูม่ าตรฐานสากล

5

4.43

17.1 ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงู

1

1.00

ดีเยี่ยม

17.2 ผู้เ รี ยนมี ทั ก ษะและความสามารถ ด้ านภาษา ทั ง้ ภาษาไทยและ

1

0.75

ดีเยี่ยม

1

0.89

ดีเยี่ยม

1

0.79

ดีเยี่ยม

1

1.00

ดีเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ

17.3 ผู้เ รี ย นมีค วามคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ (Creative Thinking) มีค วามคิด
อย่า งวิท ยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีค วามคิด อย่า งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการแก้ ปัญหา

17.4 ผู้เ รี ย นมีท กั ษะความ สามารถในการศึกษาเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
(Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้ าน
ต่างๆด้ วยตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
17.5 ผู้เ รี ย นเป็ นผู้ที่มี จิ ตสาธารณะ มี สานึกในการบริ การสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริ ม พิทกั ษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
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มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี ้

คณะกรรมกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรี ยน
1

ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ เหมาะสมตามระดับชัน้

2

ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการสือ่ สารทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ได้ เหมาะสมตามระดับชัน้
ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชัน้

3
4

5
6
7
8

ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แก้ ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์
ต่างๆอย่างเหมาะสม
ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ผู้เรี ยนมีความก้ าวหน้ าจากพื ้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้ านความรู้ความ
เข้ าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการสูงขึ ้นหรื อ
คุณภาพเป็ นไปตามเป้าหมาย
ผู้เรี ยนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้ อมที่จะศึกษาต่อในระดับชันที
้ ่
สูงขึ ้นหรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี

ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้เรี ยน
1

2
3

ผู้เรี ยนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตสานึกตามสถานศึกษากาหนด ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฏหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่าง
เป็ นรูปธรรม
ผู้เรี ยนมีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
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คณะกรรมกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

ผู้เรี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สมั พันธ์ ดี
ผู้เรี ยนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง
ผู้เรี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดีอยูเ่ สมอ
ผู้เรี ยนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
ผู้เรี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง และอยูร่ ่วมกันด้ วยดีใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ชุมชน ท้ องถิ่นอย่างชัดเจน
2 สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้ นผู้เรี ยนทุกกลุม่ เป้าหมายทุกคน และดาเนิน
การอย่างเป็ นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่ดี และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ใฝ่ เรี ยนรู้ ทงั่ ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย
3 ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย มีสว่ นร่วมและมีเครื อข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
4 สถานศึกษากากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีสว่ นร่วม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
3.1 การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
1 การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
2 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เุ รี ยนเรี ยนรู้ โดยการคิดได้ ปฏิบตั ิจริ งด้ วยวิธีการและแหล่ง
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย สรุปอลค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ ใน

ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4
5
6
7
8
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3

4
5
6
1
2

1
2
3
4
5

คณะกรรมกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

สถานการณ์ตา่ งๆ
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสือ่ เทคโนโลยี
ด้ วยตนเองอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการการสาระการเรี ยนรู้และทักษะ
ด้ านต่างๆ
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สือ่ การเรี ยน และ
อานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้ องถิ่น
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ชุมชนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
ประเมินผู้เรี ยนจากสภาพจริ ง
มีขนตอนตรวจสอบและประเมิ
ั้
นอย่างเป็ นระบบ
ใช้ เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ
การจัดการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล
ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนและผู้เรี ยนนาไปใช้ พฒ
ั นาตนเอง
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มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
1

2
3

สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สง่ ผล
ต่อคุณภาพผู้เรี ยนอย่างเป็ นรูปธรรม มีขนตอนชั
ั้
ดเจน และมีความเป็ นไป
ได้ ในการปฏิบตั ิ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนีนงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้ องถิ่น และผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของ
สถานศึกษา
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ระดับปฐมวัย

มำตรฐำนที่ 1
เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนร่ ำงกำย
แผนกปฐมวัยมีการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย
สมวัย มุ่งเน้ นการจัดประสบการณ์ ผ่านทางการจัดกิ จกรรมหลัก 6 กิจ กรรม คือ กิจ กรรมกลางแจ้ ง
กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเสรี /เล่นตามมุม
และเกมการศึกษา ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสดงออกตามขันพั
้ ฒนาการด้ านร่ างกาย มีสขุ
นิสยั ที่ดีและรู้จกั การดูแลตนเอง นอกจากกิจกรรมประจาวันแล้ วยังมีโครงการสุขภาพที่ดีมีสขุ กิจกรรมเบิก
บานยามเช้ า และยังมีกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีการส่งเสริ มสุขภาพทางโภชนาการ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ มี ตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี อี กทังยั
้ งส่งเสริ มให้ เด็กมีอ นามัย ที่ดี ล้ างมื อก่อ นรับประทาน
อาหารและแปรงฟั นหลังรับประทานอาหาร การล้ างมือหลังเข้ าห้ องน ้า ส่งเสริ มการออกกาลังกาย มีการชั่ง
น ้าหนักและวัดส่วนสูงเป็ นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ เด็กปฐมวัย ได้ มีพฒ
ั นาการครบทัง้ 4 ด้ าน คือ ทางกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีการติดตามเพื่อประเมินผลพัฒนาการของผู้เรี ยนเป็ นระยะเพื่อนาไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา

กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย 2560
26

กิจกรรมโครงการสุขภาพที่ดมี ีสขุ

กิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้า
27

มำตรฐำนที่ 2
เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ ำนอำรมณ์ และจิตใจ
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา แผนกปฐมวัย จัดให้ มีการศึกษาเพื่อ พัฒนาเด็กทางด้ านอารมณ์ และ
จิตใจที่เหมาะสมกับวัย โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจ้ ง กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเสรี /เล่นตามมุม เกม
การศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ แสดงออกตามพัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจอย่างเหมาะสมกับวัย มี
จิตใจเบิกบานแจ่มใส มีการควบคุม อารมณ์ของตนเองและมีความมั่นคงทางด้ านอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย
มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ เพื่อน ครู และผู้อื่น สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างดี โดยผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเบิกบานยามเช้ า กิจกรรมหนูน้อยสมองไว รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เด็กมี
ความชื่ น ชอบต่อ ธรรมชาติรอบตัวและมี ความสุข ในการสร้ างผลงานทางด้ านศิ ลปะ เล่นดนตรี และท า
กิจกรรมเคลือ่ นไหว โดยผ่าน โครงการเบิกบานยามเช้ าและโครงการเรี ยนรู้สโู่ ลกกว้ าง
นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังส่งเสริ มให้ เด็กเป็ นผู้ที่ มี ความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการกล้ าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรี ยนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้ อย่างมี ความสุข โดยผ่านการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย Storyline
Approach
จุดเด่ น เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาเป็ นเด็กที่ ร่ าเริ ง อามณ์ ดี กล้ าแสดงออก
สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ ดีและมีคความสุขทาให้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 อยูใ่ นระดับดี

กิจกรรมออกกาลังกาย
28

กิจกรรมสร้างสรรค์

การประกวดร้องเพลงงานวิชาการเขต 3

กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมทัศนศึกษา โอเชียนเวิลด์
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มำตรฐำนที่ 3
เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ ำนสังคม
ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา แผนกปฐมวัย จัดการศึกษาที่ส่งเสริ มให้ เด็กมี พฒ
ั นาการครบทัง้ 4 ด้ าน
โดยเฉพาะการส่งเสริ มพัฒนาทางด้ านสังคมที่ดี ทางโรงเรี ยนมี การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เด็กเป็ นผู้ที่มี
ระเบียบวินยั มี ความรับผิดชอบ เชื่ อฟั งคาสัง่ สอนของพ่อ แม่ ครู อ าจารย์ มี ความรั ก ความกตัญญูต่อ ผู้มี
พระคุณ มี จิ ตอาสา รู้ จักการให้ และการแบ่งปั น สามารถประพฤติ ตนอยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้ ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยผ่านการจัดการเรี ยนรู้จากแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลัก
ทัง้ 6 กิจกรรม รวมทังจั
้ ดให้ มี โครงการ/กิจกรรมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ เช่น โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการ
เรี ยนรู้ สโู่ ลกกว้ าง กิจกรรมบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย และกิ จกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันไหว้ ครู
กิจกรรมวันเข้ าพรรษา กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรี ยน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังส่งเสริ มให้ เด็กเป็ นผู้ที่ มี ความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการกล้ าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรี ยนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้ อย่างมี ความสุข โดยผ่านการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย Storyline
Approach

กิจกรรมสาคัญทางศาสนา
30

นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

นักเรียนร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแสดง

นักเรียนแสดงกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ
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มำตรฐำนที่ 4
เด็กมีพัฒนำกำรด้ ำนสติปัญญำ
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา แผนกปฐมวัย จักการศึกษาเพื่อ พัฒนาเด็กให้ มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
สมวัย ซึ่งมุ่งเน้ นการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กให้ มีความใฝ่ รู้ มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทัก ษะในการสื่อสาร มี จิ น ตนาการและความคิด สร้ างสรรค์ สมวัย โดยผ่า นทางการจัดกิ จ กร รมหลัก 6
กิ จ กรรม คือ กิ จกรรมกลางแจ้ ง กิ จ กรรมเคลื่อ นไหวและจัง หวะ กิ จ กรรมเสริ มประสบการณ์ กิ จ กรรม
สร้ างสรรค์ กิ จกรรมเสรี กิ จกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็ นการส่ง เสริ มให้ เด็ กมี พัฒนาการด้ านสติปั ญญา
เหมาะสมกับวัย มี นิสยั รักการอ่าน สนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงด้ วย
ตนเอง มี ค วามสามารถในการคิ ด ที่ห ลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อ น าไปสู่ก ารสาร้ างสรรค์ ได้ ต ามวัย
นอกจากกิจกรรมประจาวันแล้ วยังมียงั มีการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษกับครูตา่ งชาติ การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
หลัก สูต ร Intensive English program (IEP) การเรี ย นรู้ ภาษาจี น โครงการบู ร ณการจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
Storyline Approach โครงการสุขภาพดีมีสุข กิ จ กรรมเบิกบานยามเช้ าและกิจ กรรมแข่งขันกี ฬาสีภายใน
เฟื่ องฟ้าเกมส์ โครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์ โครงการหนูน้อยสมองไว กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเรี ยนรู้ สู่
โลกกว้ าง การดาเนินการที่กล่าวมานี ้ได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็ นอย่างดี

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ขวดที่เติมเต็มด้วยอากาศ
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กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเสรีฝึกทักษะทางสติปัญญา

เรียนหลักสูตร Intensive English Program

กิจกรรมรักการอ่าน
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มำตรฐำนที่ 5
ครูปฏิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
คุณครู แผนกปฐมวัย โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา เข้ าใจปรัช ญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใน การจัดประสบการณ์ สามารถจัด ทาแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย จัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
สอดคล้ องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการครบทัง้ 4 ด้ าน ด้ านร่ างกาย ด้ าน
อารมณ์ ด้ านสังคม และด้ านสติปัญญา โดยใช้ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและบริ หารจัดการชันเรี
้ ยนที่สร้ างวินยั
เชิงบวก ครูเข้ ารับการอบรมการใช้ สอื่ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กที่เหมาะสมสอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็ก
มีการใช้ เครื่ องมือการวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผ้ ปู กครอง ครูทาวิจัยในชัน้ เรี ยนเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ และนาผลการประเมินที่ได้ มาปรับ
ใช้ กบั การจัดประสบการณ์ และจัดสิ่งแวดล้ อมภายในห้ องเรี ยน และภายนอกห้ องเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้
ตลอดเวลา ครูมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั เด็ก และผู้ปกครอง ครูนาผลงานของเด็กมาจัดทาสารนิทศั น์และไตร่ตรอง
เพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก คุณครู ปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้ านการศึกษาปฐมวัย
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้ วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลา
34

ครูรับการอบรมการประเมินออนไลน์

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

ครูรับการนิเทศ

ครูร่วมมือกันจัดทาหลักสูตรระดับปฐมวัย
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มำตรฐำนที่ 6
ผู้บริหำรปฎิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริ หารมี ความรู้ ความเข้ า ใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดให้ มีแ หล่งเรี ย นรู้ ทังภายใน
้
ห้ องเรี ยนและภายนอกห้ องเรี ยนที่เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน และนักเรี ยนได้ ปฏิบตั ิตนอย่างมีระเบียบ
นัก เรี ย นมี ก ารไหว้ ที่ ส วยงามตามวัฒ นธรรมของโรงเรี ย น ผู้บ ริ ห ารยัง ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด การเรี ย นรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมและยังเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และเป็ นผู้นาทาง
วิชาการการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีผลงานต่างๆในด้ านวิชาการและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยส่งเสริ ม
สนับ สนุ น ให้ ค รู ไ ด้ พัฒ นาตนโดยการอบรม / ศึ ก ษาดู ง าน /เข้ า รั บ การสัม มนา เช่ น โครงการบ้ า น
นัก วิท ยาศาสตร์ น้อ ย การอบรมการจัด ทาหลัก สูต รสถานศึก ษา เพื่อ นาสิ่ง ที่ไ ด้ รับ มาขยายผลอย่า งมี
เป้าหมายผู้บริ หารได้ เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนกลยุท ธ์ เ พื่อ พัฒ นาทั่ว ทัง้ สถานศึก ษา ร่ ว มก าหนดเป้ าประสงค์ พันธกิ จ และตัวชี ว้ ัด
ความสาเร็ จของงาน มีการประเมิน ติดตาม ให้ ข้อเสนอแนะแต่ละฝ่ ายในการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการให้ คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ผู้บริ หารยังได้ สร้ างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้ บุคลกรได้ ทางานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร และนักเรี ยน จากผลการ
บริ หารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย บุคลากรทุกฝ่ าย ผู้ปกครอง นักเรี ยนชุมชนเกิดความพึงพอใจการบริ หาร
ที่เป็ นไปตามเป้าหมาย

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น เขต 3
36

ผู้บริหารส่งครูเข้ารับการสัมมนา การสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรี สาหรับผู้เรียน

ผู้บริหารมอบของขวัญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณครู
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มำตรฐำนที่ 7
แนวกำรจัดกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
แผนกปฐมวัยโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษามีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้
สอดคล้ องเหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการพัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมทุกฝ่ ายเข้ าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการบริ หารจัดการการศึกษา
ปฐมวัยตามโครงสร้ างการบริ หารงานในระบบ โดยการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
ตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ กบั บุคลากรในโรงเรี ยนทุกฝ่ ายตามขอบข่ายของงานอย่างชัดเจนโดย
ยึดหลักการบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วมของบุคลลากรทุกคน
นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังจัดให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้ องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์ฯ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วัน
เข้ าพรรษา และกิจกรรมวันฉลองวัดซางตาครู้ส เป็ นต้ น มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้ องน ้า ห้ องเรี ยน
และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้ าน ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน อีกทัง้
ยังจัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพเป็ นเด็กประจาทุกปี เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยในเด็กปฐมวัย และมีระบบการ
ลงชื่อรับเด็กเพื่อป้องกันการสูญหาย อีกด้ วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
38

คุณครูลงพื้นที่ภายในชุมชนใกล้เคียงเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนา

มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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มำตรฐำนที่ 8
สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
โรงเรี ยนมีกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มี การจัดทารายงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
จัด ท าและด าเนิ น การตามแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ง คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มี การจัดระบบข้ อ มูลสารสนเทศ และใช้ สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณ ภาพของสถานศึกษา มี การติด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และนาผลการประเมิ นคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้
้
ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและยัง
ส่งเสริ มให้ บุค ลากรทุกคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการเข้ ารั บการอบรม ในการเป็ นผู้ตรวจประเมิ น
มาตรฐานทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน

ประชุมหัวหน้ามาตรฐานเพื่อพัฒนางานประกัน
40

การรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน

การต่อยอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรอบสี่
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มำตรฐำนที่ 9
สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำง ส่ งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำรเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะทาง ด้ านวิชาการ กระบวนการก่อเกิดคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีปัญญา โดยเน้ นการมีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่นและสนับสนุนการ
ใช้ แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เพื่อ เป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจ ริ ง และ
พร้ อมทังการได้
้
รับประสบการณ์ ตรง สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ในการเรี ยนและใช้ ในชีวิตประจาวันได้
นอกจากนี ้โรงเรี ยนได้ จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน เพื่อให้ ชุมชนและโรงเรี ยนได้ มีสว่ นร่ วมในการทากิจกรรม
ร่วมกัน เช่นโครงการวันสาคัญ กิจกรรมวันเข้ าพรรษากิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง
นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังจัดให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้ องถิ่น เช่นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์ฯ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วัน
เข้ าพรรษา และกิจกรรมวันฉลองวัดซางตาครู้ส เป็ นต้ น
จุดเด่ น
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษามีการจัดแหล่งเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาศให้ เด็กและผู้ปกครองได้ มีโอกาสทา
กิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการเรี ยนรู้ สูโ่ ลกกว้ าง โครงการเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม โครงการ โครงการเบิกบานยาม
เช้ า นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังมีแผนงานที่สง่ เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็ก เช่น แผนงานบรรยากาศแห่งการ
เรี ยนรู้ แผนงานนิเทศส่งผลให้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานที่ 9 อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันไหว้ครู
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กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันตรุษจีน
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มำตรฐำนที่ 10
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ บรรลุเป้ำหมำย ตำมปรัชญำ
วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของกำรศึกษำปฐมวัย
ผลกำรดำเนินงำน
แผนกปฐมวัยมีการจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเข้ ารับการสัมมนา ฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความรู้
และสร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อให้ ความรู้ตามแนวทางผ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เพื่อสร้ างเด็ก
ให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และเป็ นคนดีของสังคม โดยมี กิจกรรมเสริ มศักยภาพครู
ปฐมวัยตลอดปี การศึกษา และมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ภายนอก กิจกรรม
เสริ มสร้ างความรู้ และกิจกรรมเสริ มสร้ างความเข้ าใจ รับรู้ รับฟั งในความสาคัญของวิถีชีวิตของคนในแต่ละ
ศาสนา เกิดความภาคภูมิใจ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้ วย ผู้บริ หาร ครูผ้ สู อน เด็ก ชุมชนรอบสถานศึกษา
มีการวางแผนดาเนินงานผู้รับผิดชอบ กากับดูแล

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้ สู่โลกกว้าง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
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มำตรฐำนที่ 11
กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้ สูงขึน้
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา แผนกปฐมวัย ให้ การศึกษาตามแนวทางเรี ยนรู้ ทังเด็
้ กชาย-หญิ งเพื่อ ให้
ความรู้ตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกให้ เป็ นคนดี ซื ้อสัตย์ รักความสะอาด มารยาทงาม สร้ างคนให้ มี
คุณธรรม มีความรู้จากการสร้ างเสริ มประสบการณ์ ทักษะพื ้นฐานพัฒนาการด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ และ
จิตใจ ด้ านสังคมด้ านสติปั ญญาสมวัยและความรู้ พื ้นฐาน เรื่ อ งราวเกี่ ยวกับตัวเด็ก เกี่ ยวกับบุคคลและ
สถานที่แ วดล้ อมตัวเด็ก เกี่ ยวกับ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ ยวกับ สิ่งต่างๆรอบตัว มี การจัดโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์ น้อย โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการหนูน้อ ยสมองไว โครงการสุขภาพดีมีสุข และ
กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย Storyline Approach เพื่อ ให้ เห็นความสาคัญของ
การทาความดี เข้ าใจผู้อื่น รับรู้ รับฟั งเรื่ องราวต่างๆได้

การเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
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กิจกรรมว่าวน้อยลอยลม

กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

การฝึกระเบียบการเข้าแถว
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ระดับพืน้ ฐำน
มำตรฐำนที่ 1
ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนให้ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิ ตที่ดี มี การกาหนดนโยบาย พันธกิ จ ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน และเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้บริ หารโรงเรี ยน ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายได้ ร่วมกันดาเนินงานพัฒนาผู้เรี ยน ทังจั
้ ดการเรี ยนการ
สอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา มาเป็ น
แกนกลางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี ้ยังปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงอันตรายจาก
สิง่ เสพติด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับและสนองความต้ องการของผู้เรี ยนอย่างมากในเรื่ องของสิ่งเสพติด
เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาต้ านยาเสพติด การจัดนิทรรศการรณรงค์ ให้ ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด
การให้ ความรู้ โดยวิทยากรภายนอก การตรวจสารเสพติด การฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนดนตรี ไทย นาฏศิลป์
ศิลปะ และสร้ างสรรค์ ผลงานด้ านศิลปะอย่างหลากหลาย นอกจากนี ้ ยังจัดให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความสนใจและ
ความสามารถด้ านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ได้ ฝึกซ้ อมและมี โอกาสได้ ร่วมแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอลในหลายๆ
รายการ จนได้ รับรางวัลมากมาย ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ออกกาลังกายทุกสัปดาห์ ตามกิ จกรรมวันศุ กร์ กับ
สุขภาพ มี การตรวจสุขภาพประจ าปี ตลอดจนได้ ด าเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได้ แก่ โครงการเสริ มสร้ างทักษะชีวิตแก่ผ้ ูเรี ยน โครงการสร้ างเสริ มศักยภาพผู้เรี ยนด้ าน
สุนทรี ยภาพ โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรี ยน และ โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาวะ

48

นักเรี ยนมีทกั ษะทำงสุนทรี ยภำพ

นักเรี ยนมีทกั ษะทำงด้ ำนกีฬำ

วิทยำกรให้ ควำมรู้ ด้ำนกำรรั กษำสุขภำพ
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มำตรฐำนที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่ ำนิยมที่พงึ ประสงค์
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษามีการกาหนดนโยบายไว้ ชัดเจนโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด จากการประเมิ น
โครงการ กิ จกรรมที่จัดขึ ้นเช่น กิ จกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรี ซ.ศ กิจ กรรมบันทึกเยาวชนคนดี กิ จกรรม
สวัสดีคุณครู กิจกรรมจัดระเบียบแถว กิจกรรมเข้ าคิวสร้ างวินยั กิจกรรมตอนเช้ าที่หน้ าเสาธง กิจกรรม
สร้ างวินัยในการมาเรี ยน โครงการ Grow to know โครงการวิถีงามตามหลักปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการกาหนดนโยบายไว้ ชัดเจนโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมริ นน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อย โอกาส กิจกรรม
สวัสดีคุณครู กิจกรรมวันไหว้ ครู กิจกรรมวันคล้ ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
ส่งเสริ มการเป็ นลูกที่ดีและเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน และผู้เรี ยนได้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมเรี ยนรู้ วัฒนธรรม
องค์ กร กิ จกรรมเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนา กิ จ กรรมบันทึกเยาวชนคนดี กิจ กรรมฉลองศาสนนาม
โรงเรี ยน กิจกรรมฉลองวัดซางตาครู้ ส กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี จากเอกสาร
แผนปฏิ บัติ ก ารฝ่ ายบริ ห ารทั่วไปพบว่า โรงเรี ยนได้ ด าเนิ นจัด กิ จ กรรมอนุรัก ษ์ และพัฒ นาสิ่งแวดล้ อ ม
กิจ กรรมดูแลการแซมแซมอาคารเรี ยนอาคารประกอบ และสถานที่ต่างๆภายในโรงเรี ยน และโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้ อมสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้
จะเห็ นได้ ว่ากิ จกรรมที่ มีคุณค่าจ านวนมาก ที่จัดให้ กับนักเรี ยนได้ เข้ า ร่ วมเป็ นกิ จ กรรมที่เป็ น
ประโยชน์กับนักเรี ยน เหมาะสมตามวัยของนักเรี ยนที่จะได้ เข้ าร่วม โดยประการสาคัญโรงเรี ยนหวังว่าเมื่อ
นักเรี ยนผ่านพ้ นจากวัยเรี ยนไปเป็ นพลเมืองของประเทศชาติที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยพวกเขาจะต้ องโตไปเป็ นผู้ดแู ลชาติ บ้ านเมืองที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป

ผู้เรี ยนได้ เข้ ำร่ วมกิจกรรมเรี ยนรู้ วัฒนธรรมองค์ กร
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ฝึ กระเบียบวินัยในกำรเข้ ำค่ ำยลูกเสือ-เนตรนำรี

นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมจิตอำสำ โอกำสวันฉลองวัด
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มำตรฐำนที่ 3
ผู้เรียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ ำงต่ อเนื่อง
โรงเรี ยนมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่อง โดยผู้เรี ยนทุกคนเป็ นสมาชิ กห้ อ งสมุดและ
สามารถเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองทังอ่
้ านเสรี และหาข้ อมูลที่ครู มอบหมาย จัดบรรยากาศภายใน
ห้ องสมุดให้ นา่ เข้ าใช้ บริ การเพื่อค้ นคว้ าหาความรู้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย อย่างเหมาะสม
และเพียงพอกับผู้เรี ยน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการอ่านที่หลากหลาย เช่น แนะนาหนังสือใหม่ Top10
หนังสือที่ถกู ยืมมากประจาเดือน Top10 ผู้ที่ยืมหนังสือมาหกที่สดุ ประจาเดือน กิจกรรมบิงโกคาราชาศัพท์
กิจกรรมแม่ของฉัน ทาการ์ ดวันแม่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี โครงการยกระดับบูรณาจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
Storyline Approach กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมบูรณาการการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ สาระ ที่
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุม่ ผ่านการเข้ าร่วมกิจกรรมตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มทักษะ
ด้ านการอ่าน เขียน และพูด กิจกรรมวันวิชาการ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าแสดงออก และนาเสนอผลงานทาง
วิชาการของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษาสาหรับ นักเรี ยนทุกระดับชัน้ กิจกรรมค่าย IEP
Day Camp เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นใช้ ภ าษาอัง กฤษในการสื่อ สาร นอกจากนี โ้ รงเรี ย นยัง เล็ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ จัดทาโครงการพัฒนาทักษะด้ าน IT สูม่ าตรฐานสากล
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
และเผยแพร่ ผลงานของตนเอง ผู้เรี ยนจึงมีโอกาสเรี ยนรู้ สร้ างสรรค์ผลงาน และสามารถนาเสนอผลงาน
โดยผ่านเทคโนโลยีได้ จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
รั กการอ่าน มี การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เป็ นกลุ่มเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเพื่อ การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ตลอดจน
สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ ำน
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นักเรี ยนฝึ กทักษะกำรสื่อสำรกับเจ้ ำของภำษำ

นักเรี ยนแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง

นักเรี ยนเรี ยนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรกลุ่ม
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มำตรฐำนที่ 4
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ ำงมีระบบ คิด
สร้ ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหำได้ อย่ ำงมีสติ สมเหตุผล
โรงเรี ยนได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการพูด การเขียนสรุ ปความคิดจากเรื่ อ งที่อ่าน ฟั ง หรื อ ดู โดยสามารถแยกแยะข้ อ เท็จ จริ งตลอดจน
สามารถเชื่ อ มโยงความคิดกับความรู้ ใหม่ เพื่อเสนอความคิดด้ วยการเขียนตามความคิดของตนเองได้
นอกจากนี ้โรงเรี ยนยังมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาเสนอวิธีการคิดสร้ างสรรค์ตา่ งๆอย่างสม่าเสมอ เช่น การเขียนผัง
ความคิด การทาใบงาน การทดลอง การแต่งคาประพันธ์ การนาเสนอผลงานของตนเองโดยการเข้ าร่ วม
โครงการและกิจกรรมของโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย โครงการค่ายคณิต-วิทย์ที่
เน้ น การเรี ย นรู้ แบบ Stem กิ จกรรมบู รณาการเรี ย นรู้ โครงการบู รณาการจัด การเรี ยนรู้ ด้ ว ย Storyline
Approach โครงการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาต่า งประเทศ โครงการศิลปะ กิ จ กรรม
ลูกเสือเนตรนารี อีกทังทางโรงเรี
้
ยนได้ จดั กิจกรรมที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การไปทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ที่
สาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงฝึ กทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถคิด
นอกกรอบได้ อย่างมีอิสระและสร้ างสรรค์

นักเรี ยนฝึ กทักษะกำรสร้ ำงสรรค์ งำน
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นักเรี ยนฝึ กทักษะทำงภำษำ

นักเรี ยนแสดงควำมสำมำรถวันสุนทรภู่
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มำตรฐำนที่ 5
ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ มีความสามารถด้ านวิชาการ รักการเรี ยนรู้
มีทกั ษะชีวิตบนพื ้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ จดั ทาโครงการและกิจกรรมที่เน้ นทักษะกระบวนการแบบมี
ส่วนร่ วม ให้ กับผู้เรี ยน ดังนี ้ โครงการพัฒนาผู้เรี ยนสูค่ วามเป็ นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอบ o-net ที่มุ่ง
เตรี ยมความพร้ อมในการสอบ O-Net ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6และมัธยมศึกษาปี ที่ 3โดยจัด
ให้ มีการสอนเสริ มศักยภาพ o-net ช่วงเช้ าก่อ นเข้ าเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการการ
เรี ยนรู้ แบบ STAM ที่ฝึกให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาทักษะในด้ านการคิด การวางแผนในการทากิ จ กรรม ได้ ฝึก
ปฏิบตั ิจากประสบการณ์ จริ ง โครงการส่งเสริ มทักษะความรู้ งานอาชี พ โครงการพัฒนาทักษะด้ าน IT สู่
มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริ มผู้เรี ยนได้ สามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ออกแบบสร้ างสรรค์งาน สื่อสาร
นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลีย่ นผลงาน โครงการเพิม่ พูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ในประเทศและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั เพื่อนๆรู้จกั พึง่ พาตนเอง
มีวินยั ในตนเองและฝึ กการอยูร่ ่วมกันเป็ นหมู่คณะ กิจกรรมเสริ มทักษะทางวิชาการ ที่สง่ เสริ มศักยภาพของ
ผู้เรี ยน ให้ ทางานอย่างมี ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยจัดส่งนักเรี ยนเข้ า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างสม่าเสมอ และแสดงผลงานได้ อย่างสร้ างสรรค์ กิจกรรม
เสริ มทักษะทางภาษาไทย มุ่งพัฒนาและส่งเสริ มผู้เ รี ยนในด้ านทักษะการอ่าน เขียน และพูด สามารถ
ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างสร้ างสรรค์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์มี
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และความคิดอย่างมี วิจารณญาณรวมถึงมี ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดการ
แก้ ปัญหา กิจกรรมยกระดับการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย Storyline Approachเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสรุ ป
ความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง ดู และสือ่ สาร โดยการพูด หรื อ เขียนตามความคิดของตนเองและนาเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ ปัญหา ด้ วยภาษา หรื อวิธีการของตนเอง นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังได้ รับรางวัลจากการเข้ าร่ วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการอีกมากมาย เช่น การทดสอบความรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ฯและภาษาอั ง กฤษ กับ บริ ษั ท เซ็ น เตอร์ วัน ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ รางวัล ระดับ ภาค ระดับ จั ง หวัด การแสดง
ความสามารถเรี ยนรู้ พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่6 รางวัลเหรี ย ญทอง ระดับมัธยมต้ น และเหรี ยญเงิน ใน
ระดับประถมปลาย ซึง่ แสดงถึงศักยภาพของผู้เรี ยนด้ านวิชาการ
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นักเรี ยนรั บรำงวัลคนดีศรี ซำงตำครู้ ส

นักเรี ยนรั บรำงวัลด้ ำนวิชำกำร
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มำตรฐำนที่ 6
ผู้เรียนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถ
ทำงำนร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ และมีเจตคติท่ดี ีต่ออำชีพสุจริ ต
โรงเรี ยนได้ จัดทาแผนปฏิบัติการปี การศึกษา 2560 ปฏิทินปฏิบัติการปี การศึกษา 2560 โดยมี
นโยบายและยุทธศาสตร์ ประจ าปี ในการดาเนิน งานตามโครงการในแต่ละฝ่ ายต่างๆ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่
กาหนดไว้ และมีโครงการที่สง่ เสริ มสนับสนุนผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ ว มกับ ผู้อื่ นได้ และมี เ จตคติ ที่ ดีต่อ อาชี พ สุจ ริ ต ได้ แก่ โครงการส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิ ตศาสตร์ โครงการงานวันวิช าการ ฯลฯ การจัดการความรู้ ด้ วย
Storyline Approach กิจกรรมทัศนศึกษาพร้ อมเยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้ มากมาย กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน”เฟื่ องฟ้าเกมส์” กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน(ชมรมต่างๆ) ที่สง่ ผลให้ กับผู้เรี ยน
ได้ เกิดทักษะการทางานในวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็ จทางานอย่างมีความสุข มีความ
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ สกึ ที่ดีต่ออาชีพ
สุจริ ตและหาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและสนใจได้

กำรเรี ยนรู้ ด้วยหลักสูตร IEP

กำรใช้ เทคโนโลยีเพื่อกำรเรี ยนรู้
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กำรเรี ยนรู้ สืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี

กำรฝึ กทักษะกำรทำงำนในกิจกรรมกีฬำ
สี

กำรเรี ยนรู้ ผ่ำนกิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรี ยน
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มำตรฐำนที่ 7
ครูปฏิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาได้ มีนโยบายให้ ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรี ยน ดาเนินงานเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ทกั ษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ สอดคล้ องกับรายวิชา สามารถวางแผนและจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ สอดคล้ อ งกับ ตัว ชี ว้ ัด และจุ ดเน้ นของแต่ละรายวิ ช าได้ เ ป็ นอย่างดี มี ก าร
วิเคราะห์ ผ้ ูเ รี ย นเป็ นรายบุ คคล และใช้ ข้อ มูล ในการวางแผนจัดการเรี ย นรู้ เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพผู้เ รี ย น
นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มให้ ครูผ้ สู อนใช้ สอื่ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับรายวิชา ผนวกกับนาบริ บท
และภูมิปัญญาของท้ องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่ม่งุ การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ด้ วยกระบวนการที่หลากหลาย และจัดให้ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ อง
กับตัวชีว้ ดั สารการเรี ยนรู้ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิกิจกรรมตามสภาพจริ ง มีการทา
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการกาหนดนโยบายให้ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยยึดถือและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีการกาหนดให้ ครู ผ้ ูสอนได้ สอนตรงตามรายวิชาที่ตนจบการศึกษาในสาขานันๆ
้ กาหนดตารางเวลาและ
จ านวนคาบเรี ย นให้ ค รู ผ้ ูส อน เพื่อ สามารถท าการสอนตามรายวิ ช าที่ไ ด้ รั บมอบหมายได้ เ ต็ มเวลาเต็ ม
ความสามารถเป็ นอย่างดี

ผลจำกกำรฝึ กทักษะกำรเรี ยนรู้
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ครู ส่งเสริ มกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มประชำธิปไตย

ครู รับกำรนิเทศจำกหน่ วยงำนต้ นสังกัด
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มำตรฐำนที่ 8
ผู้บริหำรปฎิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบเป็ นรูปธรรม
ในปี การศึกษา2560 มุ่งหวังให้ การบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิบาล จึงกาหนดให้ ฝ่าย
บริ หารจัดการมี ความโปร่ งใส มี ประสิ ทธิ และเกิดประสิทธิ ผลที่ดีต่อ องค์ กร นอกจากนันผู
้ ้ บริ หารได้ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนามาใช้ ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึก ษา
ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามงานของทุกฝ่ าย ปี การศึกษา 2560 ผู้บริ หารมี การใช้ หลักการ
บริ หารแบบมีสว่ นร่ วม มีโครงสร้ างการบริ หารการจัดการที่ชัดเจน ใช้ หลักบริ หารจัดการโดยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องร่วม
จัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ในแผนปฎิบัติการและยึด ถื อ สถานศึกษาของโรงเรี ยนทุก
สัปดาห์ มีแบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารจัดการศึกษาโรงเรี ยน ให้ ความสาคัญในการ
ส่งเสริ มพัฒนาครู ให้ มีความรู้ ในการพัฒนาตนเองด้ านวิชาการและการจัดการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ผู้ร่วมงานได้ แสดงผลงานทางวิชาการแก่หน่วยงานทังภายในและภายนอกอย่
้
างต่อเนื่อง และมีความเข้ าใจใน
การด าเนิ น งานพัฒ นาการศึ ก ษาครอบคลุม ทัง้ 4 ด้ า นของสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ งานวิ ช าการงานด้ า น
งบประมาณ งานด้ านบุคคล และงานด้ านบริ หาร และได้ เปิ ดโอกาสให้ โรงเรี ยนต่างๆ ได้ มาศึกษาดูงานระบบ
บริ หารของโรงเรี ยน มีการสรุปผลความพึงพอใจต่อการทางานของผู้บริ หาร ครู นักเรี ยน และผู้ปกครอง/ชุมชน
ต่อการดาเนินงานแล้ วนาผลที่ได้ ไปพัฒนาปรับปรุ งงานต่อไป ผู้บริ หารเป็ นผู้ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
และอุทิศตนในการทางานด้ วยความเสียสละมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยใช้ หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประกอบด้ วยหลักสานึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
คุ้มค่า หลักการมีสว่ นร่ วม และหลักความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเอาใจใส่ให้
คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
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ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ ำงต่ อเนื่อง

ผู้บริ หำรร่ วมงำนวันวิชำกำร
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มำตรฐำนที่ 9
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา ได้ ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยมีการสรรหา และมีคาสัง่ แต่งตังบุ
้ คคลเข้ ามาดารงตาแหน่งซึง่ ประกอบด้ วย ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ การสรรหาบุคคลเข้ ามาดารงตาแหน่งจะสอดคล้ องกับระเบียบ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานต้ นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีการประชุมภาคเรี ยนละ
2 ครัง้ ปี ละ 4 ครัง้ เพื่ อให้ ความเห็นชอบเรื่ องต่าง ๆ คื อ แผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยน หลักสูตรของ
โรงเรี ยน รายงานประจาปี แผนพัฒนาโรงเรี ยน งบรายได้ ค่าใช้ จ่าย งบดุลและงบประมาณของ
โรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้ านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน และมีการ
สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนรอบ ๆ โรงเรี ยน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนและมี การ
ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นจบการศึ ก ษาของโรงเรี ย นได้ เ ข้ า เรี ยนทุก คนและส่ ง เสริ ม ติ ด ตาม ดูแ ล
ช่วยเหลื อนัก เรี ยนที่ มีฐานะยากจนและมี ความสามารถพิเศษ ให้ ได้ รับ การพัฒนาอย่างเต็ ม
ศักยภาพของนักเรี ยน
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา ได้ รับความร่ วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้ มีการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครื อข่ายเพื่อ
ชีแ้ จงแนวทางในการปฏิบตั ิงานและเป้าหมายของโรงเรี ยน และมีการส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองเข้ า
มาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน อย่างต่อเนื่อง
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ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน

คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยนร่ วมกันพัฒนำโรงเรี ยน
อย่ ำงมีประสิทธิภำพ
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มำตรฐำนที่ 10
สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรี ยนอย่ ำงรอบด้ ำน
สถานศึกษามี การจัดหลักสูตรที่สอดคล้ องกับปรั ช ญาและวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 และมีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุม่ สาระ มีการส่งเสริ ม
แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาในท้ องถิ่น จัดกิจกรรมการเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริ มผู้เรี ยนใน
การพัฒนาศัก ยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ และกิ จ กรรมพัฒนาผู้เรี ยน เช่ น
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมจริ ยศึกษา กิจกรรมแนะแนว กิจ กรรมชุมนุม รวมทังจั
้ ดโครงการที่
ส่งเสริ ม และพัฒนาผู้เรี ยน เช่น โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพนักเรี ย นด้ านสุนทรี ยภาพ กิจกรรมส่งเสริ ม
ศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสูอ่ าชีพ โครงการสร้ างเสริ มทักษะชีวิตแก่ผ้ เู รี ยน กิจกรรมพัฒนาลูกเสือ – เนตร
นารี ฯลฯ นอกจากนี ้สถานศึกษายังจัดอบรมทบทวนความรู้ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ กับครู และ
สนับสนุนให้ ครู จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิจนสามารถสรุ ปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง โดยเริ่ มตังแต่
้ การกาหนดแผนงานกิจกรรม แนวทางในการ
ปฏิบตั ิด้านการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการคิดอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่งเสริ มให้ ครูมีการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ กิจกรรมที่เน้ นทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ ง
อย่างเป็ นระบบ เช่น การจัดการเรี ยนรู้ แบบ Storyline approach การจัดกิ จกรรมทัศนศึกษา และเพื่อให้
แผนงานเป็ นไปตามปรั ชญา และวัตถุประสงค์ ทางฝ่ ายวิช าการได้ มีการประเมินติดตามงาน/กิ จ กรรม/
โครงการ โดยการจัดนิเทศโดยหัวหน้ ากลุม่ สาระ เพื่อนครูอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยน

กำรเรียนกำรสอนหลักสูตร IEP
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กำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรในกำรจัดทำหลักสูตร

กำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรในกำรจัดทำหลักสูตร
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มำตรฐำนที่ 11
สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้ อมและกำรบริกำรที่
ส่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน เป็ นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับ
สิง่ แวดล้ อมในโรงเรี ยน แล้ วส่งผลถึงความรู้สกึ ของนักเรี ยน เป็ นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรื อจับต้ องได้
แต่เป็ นภาพสะท้ อนทางความรู้สกึ เมื่อปะทะกับสิง่ แวดล้ อมดีก็จะเกิดความรู้สกึ ดี อบอุ่น สบายใจ มี
ความสุข และส่งผลสูก่ ารพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของ
การจัดสภาพแวดล้ อมและการบริ การที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จึงจัดให้ มีโครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้ อมสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ โดยให้ มีช่างผู้ชานาญ คอยดูแล พัฒนา บารุงรักษาและ
ซ่อมแซม อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้ อม แหล่งเรี ยนรู้ โสตทัศนูปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆภายในและภายนอก
ห้ องเรี ยนห้ องประกอบการ ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน เพื่อเอื ้อต่อการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิกิจกรรม
มีการจัดห้ องสมุดที่ให้ บริ การสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จัดให้ มี
พนักงานประจา ร่วมกับการรณรงค์ให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด มีกล้ องวงจรปิ ด มี
คุณครู เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ลูกเสือจราจร เพือ่ ดูแลเรื่ องความปลอดภัย มีกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพ เพื่อส่งเสริ ม ดูแล และให้ บริ การด้ านความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของนักเรี ยน โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน
ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการที่มนั่ คง สวยงาม สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพ
ใช้ การได้ ดี สภาพแวดล้ อมร่มรื่ น แหล่งเรี ยนรู้ หลากหลาย พร้ อมให้ บริ การและอานวยความสะดวกให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยน ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

กำรพัฒนำภูมิทัศน์ ของโรงเรียน
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กำรปรับภูมิทัศน์ ด้ำนหน้ ำห้ องธุรกำร

กำรพัฒนำห้ องวิทยำศำสตร์

กำรพัฒนำภูมิทัศน์ ของโรงเรียน

กำรพัฒนำภูมิทัศน์ ของโรงเรียน

กำรพัฒนำภูมิทัศน์ ของโรงเรียน
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มำตรฐำนที่ 12
สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
โรงเรี ยนได้ กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2560 และจากการศึกษารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2559
สถานศึกษากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านวิชาการที่มีการกาหนดงานด้ านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีการแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานประเมินคุณภาพกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ ได้ จัดระบบการบริ หารงาน เพื่ อให้ การดาเนินงานเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี การกาหนดแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ
ประชุมทาความเข้ าใจระบบงานมาตรฐานมีการแบ่งมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ให้ กบั บุคลากรทุก
คนได้ ร่วมรับผิดชอบ มีการตรวจสอบคุณภาพภายในทุกภาคเรี ยน และส่งเสริ มให้ บุคลากรได้
เข้ าร่วมรับการอบรมการเป็ นผู้ตรวจประเมินกับคณะเซนต์ปอล เดอร์ ชาตร์ ฝ่ ายการศึกษาอัคร
สังฆมณฑลกรุ งเทพฯ คณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา มี การประเมิน
คุณภาพภายในโดยมีการจัดทารายงานประเมินตนเอง เป็ นการรายงานผลการปฏิบตั ิงานใน
รอบปี ของโรงเรี ยนให้ กบั หน่วยงานต้ นสังกัด หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และสามารถนาข้ อมูลที่ได้
รับมาปรับปรุ งพัฒนาโรงเรี ยนในปี ต่อ ๆ ไป ต้ นสังกัดได้ เข้ ามาตรวจสอบคุณภาพของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษารวมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การ
ดาเนิน งานมี ก ารก าหนดแผนงาน มี ก ารปฏิ บตั ิ ประเมิน ผล และนาผลประเมิ น มาพัฒนา
ปรับปรุ ง ที่มีผ้ บู ริ หาร คณะกรรมการ ผู้บริ หาร ครู ชุมชน เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพ
ภายในของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินที่สูงขึ ้น ทาให้ โรงเรี ยนมี ผลอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก นอกจากนันผู
้ ้ บริ หารได้ นาคณะครู แบ่งปั นการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ กบั โรงเรี ยนภัทรวิทยา โรงเรี ยนปรี ชาญาณ และโรงเรี ยนสิริโรจนา
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กำรตรวจเอกสำรข้ อมูล

กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน

กำรศึกษำเอกสำรจำกแฟ้มงำน

กำรตรวจสอบคุณภำพผ่ ำนกำรสัมภำษณ์

กำรรับกำรตรวจสอบเอกสำร
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กำรรับกำรตรวจสอบมำตรฐำน

มำตรฐำนที่ 13
สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำรเรียนรู้
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา มี การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา คณะครู นัก เรี ย น
ผู้ปกครอง และชุมชนให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะด้ านวิชาการ กระบวนการก่อเกิดคุณธรรม
จริ ยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีปัญญา โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนการ
ใช้ แ หล่ง เรี ย นรู้ และภูมิปั ญญาในท้ องถิ่ น มี การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ยนข้ อ มูล กับ บุคลากรที่มีค วาม
เชี่ ยวชาญในด้ านต่า ง ๆ ซึ่งทางโรงเรี ยนได้ จัดทาโครงการและกิ จ กรรมต่าง ๆ เพื่ อ ให้ ค รู และนักเรี ย น
สามารถเลือกใช้ แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในเขตธนบุรี และบริ เวณใกล้ เคียงโรงเรี ยนได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ โดยมีการนาภูมิปัญญาจากผู้ร้ ู ในท้ องถิ่นและผู้ป กครอง และหน่วยงาน
ภายนอกเข้ ามาแบ่งปั นความรู้ให้ กบั นักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรง สามารถนาความรู้ ที่
ได้ รับไปใช้ ในการเรี ยนและชีวิตประจาวันได้ มีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้แห่งซางตาครู้สศึกษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ศึกษาหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ที่จัดขึ ้นตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มีการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ เป็ นการส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจ ริ ง และเรี ยนรู้ การทางานร่ วมกับผู้อื่ น
โครงการวิถีธรรมริ มฝั่ งเจ้ าพระยา ที่ฝึกทักษะการค้ นคว้ าความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน เช่น
ชุมชนกุฏีจีน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ชุมชุนกุฏีขาว มีการเข้ า ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กิจ
กรรมัคคุเทศก์น้อย นอกจากนี ้โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมร่ วมกับชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ ชุมชนรักการออกกาลัง
กาย โดยมีการเดินเพื่อสุขภาพ ในงานวันแม่แห่งชาติ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนได้ จัด
เพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนและสอดคล้ อ งกับมาตรฐาน โครงการบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
โครงการ SC วัยใส ใส่ใจสุขภาพ พัฒนาสุขภาวะ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมบูรณาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีแบบพอเพียง การเข้ าร่วมกิจกรรม มหกรรม 6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ
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กิจกรรมพ่ อแม่ เป็ นครู

กิจกรรมพ่ อแม่ เป็ นครู

มหกรรม 6 ชุมชนย่ ำนกะดีจีน 3 ศำสนำ 4 ควำมเชื่อ
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มำตรฐำนที่ 14
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์
ปรัชญำ และจุดเน้ นที่กำหนดขึน้
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริ มสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัช ญา ที่มีคุณภาพสูงขึ ้น โดยสร้ างคนให้ มี
คุณธรรม มี ความรู้ มี การสื่อสารที่เป็ นสากล ให้ การศึกษากับบุต รหลานในชุ มชนโดยรอบ มี การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องดังนี ้ กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง กิจกรรมของหายได้ คืน
กิจกรรมเสริ มทักษะทางวิชาการ ที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมแข่งขันทักษะด้ านต่างๆทังทางด้
้
าน
วิช าการและทักษะในการดาเนินชี วิตทัง้ ภายในและภายนอก กิ จกรรมส่งเสริ มการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ( O - NET ) สอนเสริ มศักยภาพทุกกลุม่ สาระช่วงเช้ า ส่งเสริ มการใช้ ภาษาจากการเข้ าค่าย
IEP และภาษาจีน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้ วย ผู้บริ หาร ครูผ้ สู อน ผู้เรี ยน ชุมชน การวางแผนดาเนินงานมี
ผู้รับผิดชอบกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจของทุกกิจกรรม
เพื่อพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตังการศึ
้
กษา

กิจกรรมเสริ มสร้ ำงทักษะชีวิต
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กำรจัดกิจกรรมค่ ำย IEP

กำรสอบแข่ งขันกับหน่ วยงำนภำยนอก

กิจกรรมค่ ำยภำษำจีน

กิจกรรมวันวิชำกำร

กิจกรรมนักข่ ำวชำวย่ ำน

กำรสอนเสริมจำกศิษย์ เก่ ำ
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มำตรฐำนที่ 15
กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้ น แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเพื่อ พัฒนำและส่ งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสูงขึน้
สถานศึกษาได้ กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 และได้ กาหนดพันธกิจด้ านการ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมี สขุ นิสยั ทางกายทางจิ ตที่ดี และพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมีทกั ษะชีวิต รั กการทางาน สามารถ
ทางานกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข สถานศึกษาได้ กาหนด โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน ( อย. น้ อย )
โครงการความรู้สสู่ ขุ ภาวะ ที่ได้ มีการวางแผนงานในการดาเนินโครงการ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหน้ าที่ตา่ งๆ
การประเมินโครงการ การนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรี ยนที่มีน ้าหนักตัวมาก กิจกรรมการเข้ ารับการอบรมเพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจของบุคลากรในการ
ดาเนินโครงการขาดความเข้ าใจมุมมองที่หลากหลายของโครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน (อย.น้ อย )
การดาเนินงานได้ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ทาให้ การดาเนินงาน
มีการขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการตรวจสารตกค้ างจากอาหารของร้ านค้ าหน้ าสถานศึกษาที่ได้ รับความ
ร่วมมือจากชุมชนที่มีการสร้ างความเข้ าใจโดยการเชิญเข้ าประชุมร่ วมกับ คณะกรรมการบริ หาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้เข้ าร่ วมโครงการ ชุมชน ในการดาเนินงานของโครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน (อย.น้ อ ย )
การดาเนินงานได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประชุมผู้ปกครอง
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กิจกรรมสำยใยรักครอบครัว

กิจกรรมส่ งเสริ มควำมสำมำรถของผู้เรียน
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มำตรฐำนที่ 16
สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยอัตลักษณ์ กำรศึกษำ
คำทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษามี ผลการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาผู้เรี ยน ให้ ปฎิบตั ิตนตามหลักธรรม
ศาสนาและปฏิบตั ิศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอรู้ จักดูแลตนเอง ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ มองโลกในแง่ดี
แสดงออกถึงการรัก – รั บใช้ – เมตตา มีจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่ น
อย่างมีความสุข ผ่านทางแผนงาน โครงการและกิ จกรรมต่าง ๆ อย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อเสริ มสร้ างผู้เรี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกในปี การศึกษา 2560 มีแผนงาน โครงการ
และกิ จ กรรมต่าง ๆ 4 แผนงาน ได้ แก่ แผนงานอภิบาล แผนงานแพร่ ธรรม แผนงานศาสนสั มพันธ์
แผนงานส่งเสริ มอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ แผนงานอภิบาลมีโครงการอบรมฟื น้ ฟูจิตใจครูและผู้เรี ยน
คาทอลิก เป็ นการปลูกฝั งให้ ครู และผู้เรี ยนคาทอลิกได้ รับการส่งเสริ มเพิ่มพูนความเชื่อและความศรัทธาต่อ
ศาสนาที่ตนนับถือ ถ่ายทอดความรักของพระเยซู มี กิจกรรมมิสซาโอกาสสาคัญๆ มีการสอนคาสอนและ
ส่งเสริ มกระแสเรี ยก ตลอดปี การศึกษา แผนงานแพร่ ธรรม มีการจัดบรรยากาศตามเทศกาลเกี่ยวกับศาสนา
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามจิตตารมณ์ คาทอลิก แผนงานศาสนสัมพันธ์ มีกิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนอยู่
ร่วมกันเอือ้ อาทร ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันแม้ จะต่างความเชื่อ แผนงานส่งเสริ มอัตลักษณ์ และสังคม
สงเคราะห์ มีการจัดกิจกรรมริ นนา้ ใจสูผ่ ้ ยู ากไร้ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้พิการและด้ อ ยโอกาส ให้ กาลังใจและมอบ
สิ่งของจาเป็ นโดยร่ วมกับจิตตาภิบาลเขต 3 จัดกิจ กรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นการบริ จาคเสื ้อผ้ าและตุ๊กตา มือสอง เพื่อปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จักการรัก –
เมตตาผู้อื่น และได้ ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

กิจกรรมเพื่อนช่ วยเพื่อน

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้พิกำร
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จัดบรรยำกำศคำทอลิก

แบ่ งปั น แพร่ ธรรมกิจกรรมวันพระคัมภีร์

ให้ กำลังใจผู้สูงอำยุ

มิสซำเปิ ดปี กำรศึกษำ

นำนักเรียนเยี่ยมผู้ด้อยโอกำส
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มำตรฐำนที่ 17
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
จากการที่ โ รงเรี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว มการสัม มนาผู้บ ริ ห ารของการศึก ษาคาทอลิก พบว่า หลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ ความสาคัญกับการเรี ยนสาระการเรี ยนรู้เป็ นลาดับและให้ ความสาคัญมากในเรื่ อง
ของการการพัฒนาผู้เรี ยนด้ านความสามารถในด้ านการคิด กอร์ ปกับปั จ จุบนั เป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาจะต้ องพัฒนา”หลักสูตรสถานศึกษา”ให้ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกับการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่2 1
ได้ แก่การเรี ยนรู้ภาษายุคดิจิตลั ความสามารถในการสือ่ สารมีการคิดประดิษฐ์ และสร้ างงานที่มีคณ
ุ ภาพสูง
โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษาเล็งเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นวิธีการหนึ่ง ที่
สถานศึกษาต้ องปฏิบตั ิโดยมีจุดเน้ นเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ มีศกั ยภาพเป็ นพลเมืองโลก ดังนันโครงการพั
้
ฒนา
หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลจึงเป็ นมาตรการในการขับเคลือ่ นการสร้ างและใช้ หลักสูตรทางเลือกโดย
ยึดหลักสูตรทางการศึกษาแกนกลางขันพื
้ น้ ฐานพุทธศักราช 2551 เป็ นสาคัญซึ่งหลักการในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนมุ่งเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ การใช้ แหล่งเรี ยนรู้และการสร้ างเครื อข่ายร่วมมือจากชุมชนสถานศึกษาแหล่งวิทยาการสถาน
ประกอบการและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ พฒ
ั นาทักษะ ความถนัดเฉพาะทางด้ าน
วิช าการ ด้ านวิชาชีพให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออกซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัดอย่างต่อ เนื่อ งและสามารถนา
ความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ โรงเรี ยนจึงได้ จดั ทาโครงการ ปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผลการดาเนินการส่งผลให้ นักเรี ยนเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดเชิงสร้ างสรรค์ สื่อสารภาษาที่สองได้ ผลิตงานได้ อย่างมีคุณภาพและ
ตระหนักถึงความสาคัญในการแบ่งปั นสูส่ งั คม

รำงวัลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

กำรฝึ กทักษะสื่อสำรทุกสัปดำห์
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กำรฝึ กทักษะกำรคิด

กำรแต่ งตัง้ สภำนักเรียน

ผลงำนจำกกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรม

81

โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีคณุ ธรรม นาไปสูค่ วามสาเร็จ
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