รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
เลขที่ ๑๔๔/๑ ถนนเทศบาลสาย ๑
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตการศึกษาที่ ๓
รหัสสถานศึกษา๑๐๑๐๐๒๑๙

๑

๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ที่ ตั้ง เลขที่ ๑๔๔/๑ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖๖๙๙๑-๒ โทรสาร ๐๒-๔๖๕๗๐๐๙ e-mail sc.ac.santacruz@gmail.com
website www.sc.ac.th ได้ รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ถึ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึก ษาปีที่ ๓ เนื้อ ที่ ๒ ไร่ ๓๒๘ ตารางวา เขตพื้นที่บ ริการส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกาลังของประเทศเพราะ
หากเยาวชนมีความรู้มากเท่าไร ประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์ม เสงี่ยมร่วมสมุห์ จึงได้ริเริ่ม
ก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง มี ๖ ห้องเรียน
สร้างบนเนื้อที่๒ ไร่ ๓๒๘ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ใช้เวลาสร้าง ๔
เดือน เปิดทาการสอนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ โดยมีนางลมัย รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
จานวนนักเรียนเริ่มแรก ๒๕๘คนตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเปิดทาการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน
ย่อมเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมว่านักเรียนซางตาครู้สศึกษาสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นผู้มี
ความพร้อมทั้งด้านวิชา ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และมีคุณธรรมประจาใจสามารถประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพอย่างสง่างามโรงเรียนยึดมั่นต่อภาระหน้าที่ที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ และมีพื้นฐานที่ดีสาหรับ
พัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีความรับผิดชอบ ความเสียสละ รักสันติ มีคุณธรรม
และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสืบไป
แผนที่โรงเรียน

โครงสร้างการบริหาร

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๓
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๗ ฝ่าย ๑ แผนก ได้แก่ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป ( แผนก
ปฐมวัย ) ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียน
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พระสงฆ์จิตตาภิบาล
ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

สมาคมศิษย์เก่าฯ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- งานอภิบาล
- งานแพร่ธรรม
- งานศาสนสัมพันธ์
- งานส่งเสริมอัตลักษณ์
และสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานห้องสมุด
- งานสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริ
นักมเรีคุยณนธรรม
จริยธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- งานสวัสดิภาพผู้เรียน
- งานแนะแนว
- งานระดับชั้น
- งานสัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

- งานสรรหา
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานประเมิน
บุคลากร
- งานสวัสดิการ

- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานสารสนเทศ
- งานวิจัยและพัฒนา

- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
- งานโภชนาการ
- งานอนามัย
- งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
- งานครุภัณฑ์
- งานประชาสัมพันธ์

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานทะเบียนและสถิติ
งานยานพาหนะ

แผนกปฐมวัย
- งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานส่งเสริมสื่อและนวัตกรรม

๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีคุณธรรม นาไปสู่ความสาเร็จ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรมจริยธรรมฉลาดล้าสุขภาวะมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๔
พันธกิจ
๑.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๔.พัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
๖.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
๗.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๘.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
๑.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
๒.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้
๓.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่เน้นมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๕.อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอนสาธารณูปโภค
ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย
๖.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๗.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร
๘.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและมีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๙.ครูและผู้เรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิก
การศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิก หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัย
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕
กระบวนการทางการศึกษา ทาหน้าที่ถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลทั้งครบ)
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์
เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ
รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม
ความดีงามตามหลักพระคริสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่
นาไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ
อัตลักษณ์
รัก รับใช้
รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ในสังคม
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
เสียสละ มีน้าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมสิ่ง
สร้างทั้งหลาย
๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตาแหน่ง
เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
ประสบการณ์
รวม ต่ากว่า ป. ป. ป. ในตาแหน่ง(เฉลี่ย)
ประเภทบุคลากร
ชาย หญิง
(ปี)
ป.ตรี ตรี โท เอก
ผู้รับใบอนุญาต
๑
๑
๑ ๓๐
ผู้จัดการและผู้อานวยการ
๑
๑
- ๑ ๑๕
รองผู้อานวยการ
๑
๕
๖
๔ ๒ ๑๐
ครู (บรรจุ)
๖
๓๒ ๓๘
๑
๓๕ ๒ ๑๕
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
๓
๖
๙
๙ ๒
ครูต่างประเทศ
๑
๑
๒
๕
พี่เลี้ยง
๗
๗
๗
๕
บุคลากรทางการศึกษา
๑
๖
๗
๖ ๑ ๒
นักการภารโรง
๑๑ ๑๗ ๒๘
๒๘
๑๐
คนขับรถ
๑
๑
๑
๕
ยามรักษาความปลอดภัย
๒
๒
๒
๕
-จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๔
-จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ คน
๑) จานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน (คน)
๘
๘
๖
๑๐
๔
๕
๕
๗

-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-สุขศึกษาพลศึกษา
-ศิลปะ
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-ภาษาต่างประเทศ

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์
๒๐
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๗
๒๐
๒๐

หมายเหตุ

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

เพศ
ชาย
๙๖
๙๖
๑๐๔
๙๗
๑๐๖
๗๐
๕๖๙
๒๙
๕๖
๓๑
๑๑๖

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

หญิง
๕๑
๔๙
๖๒
๕๔
๔๓
๔๖
๓๐๕
๒๔
๑๖
๒๕
๖๕

รวม(คน)
๑๔๗
๑๔๕
๑๖๖
๑๕๑
๑๔๙
๑๑๖
๘๗๔
๕๓
๗๒
๕๖
๑๘๑

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗
๑) จานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จาแนกตามคุณลักษณะ
ระดับชั้น
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม

พิการ
-

คุณลักษณะ
ด้อยโอกาส
-

-

-

ความสามารถพิเศษ
๑
๒
๕
๗
๕
๑
๒๑
๑๐
๑๕
๑๐
๓๕

๓)จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๐

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๖.๕๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๕

๑๒๘

๘๘.๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๖๗

๑๕๗

๙๔.๐๑

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๐

๑๓๔

๘๙.๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๘
๑๑๖
๕๑

๑๓๕
๑๐๘
๔๐

๙๑.๒๒
๙๓.๑๐
๗๘.๔๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๔๔

๖๔.๗๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๔๕

๗๙.๒๓

๑,๐๔๔

๙๒๙

๘๘.๙๘

รวม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๐

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๖.๕๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔๕
๑๖๗
๑๕๐

๑๒๒
๑๔๐
๑๕๐

๘๔.๑๔
๘๓.๘๓
๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๘

๑๓๑

๘๘.๕๑

ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๖
๕๑

๙๕
๔๓

๘๑.๙๐
๘๔.๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๖๑

๘๙.๗๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๔๔

๘๑.๔๘

๑,๐๔๔

๙๒๖

๘๘.๗๐

รวม

จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๒

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๗.๙๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๔๕
๑๖๗

๑๓๕
๑๖๑

๙๓.๑๐
๙๖.๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๐

๑๓๒

๘๘.๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๘

๑๓๖

๙๑.๘๙

ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๖
๕๑

๙๙
๓๕

๘๕.๓๔
๖๘.๖๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๔๙

๗๘.๐๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๓๘

๗๐.๓๗

๑,๐๔๔

๙๒๗

๘๘.๗๙

รวม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๓๙

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๕.๘๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔๕
๑๖๗
๑๕๐

๑๓๓
๑๕๘
๑๒๙

๙๑.๗๒
๙๔.๖๑
๘๖.๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๘

๑๒๙

๘๗.๑๖

ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๖
๕๑

๑๑๒
๔๓

๙๖.๕๕
๘๔.๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๕๖

๘๒.๓๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๓๘

๗๐.๓๗

๑,๐๔๔

๙๓๗

๘๙.๗๕

รวม

จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๕

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔๕
๑๖๗
๑๕๐

๑๔๕
๑๖๖
๑๕๐

๑๐๐
๙๙.๔๐
๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๘

๑๔๘

๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๖
๕๑

๑๑๖
๕๑

๑๐๐
๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๖๘

๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๕๔

๑๐๐

๑,๐๔๔

๑,๐๔๓

๙๙.๙๐

รวม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๕

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๔๕
๑๖๗

๑๔๕
๑๖๔

๑๐๐
๙๘.๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๐

๑๕๐

๑๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๘
๑๑๖
๕๑

๑๔๕
๑๐๘
๕๑

๙๗.๙๗
๙๓.๑๐
๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๖๘

๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๕๔

๑๐๐

๑,๐๔๔

๑,๐๓๐

๙๘.๖๖

รวม

จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๔๔

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๙.๓๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๕

๑๓๙

๖๕.๘๖

ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๖๗
๑๕๐

๑๕๖
๑๓๗

๙๓.๔๑
๙๑.๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๘
๑๑๖
๕๑

๑๔๓
๑๑๖
๔๙

๙๖.๖๒
๑๐๐
๙๖.๐๘

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๖๘

๖๕

๙๕.๕๙

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๕๔

๕๒

๙๖.๓๐

๑,๐๔๔

๑,๐๐๑

๙๕.๘๘

รวม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่
ทั้งหมด
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๕

๑๓๘

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๕.๔๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๔๕
๑๖๗

๑๓๑
๑๕๓

๙๐.๓๐
๙๑.๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕๐

๙๕

๖๓.๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๘

๙๔

๖๓.๕๑

ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๖
๕๑

๙๓
๓๘

๘๐.๑๗
๗๔.๕๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๘

๕๐

๗๓.๕๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๔

๓๔

๖๒.๙๖

๑,๐๔๔

๘๒๖

๗๙.๑๒

รวม

***สรุปตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ากว่าเกณฑ์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ***
๒) ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

๑๔๕
๑๔๕
๑๖๗
๑๕๐
๑๔๘
๑๑๖
๕๑
๖๘
๕๔
๑,๐๔๔

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๗๕/๕๑.๗๒
๗๐/๔๘.๒๘
๓๗/๒๕.๕๒

๑๐๘/๗๔.๔๘

-

-

๔๓/๒๕.๗๕

๑๒๔/๗๔.๒๕

-

-

๗๔/๕๐.๐๐

๗๖/๕๐.๖๗

-

-

๗๕/๕๐.๖๘

๗๓/๔๙.๓๒

-

-

๕๗/๔๙.๑๔

๕๙/๕๐.๘๖

-

-

๑๐/๑๙.๖๑

๔๑/๘๐.๓๙

-

-

๓๐/๔๓.๔๘

๓๙/๕๖.๕๒

-

-

๒๔/๔๔.๔๔

๓๐/๕๕.๕๖

-

-

๔๒๕/๔๐.๖๗

๖๒๐/๕๙.๓๓

-

-

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๒

๓)
๔)
๕)
๖)

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๓

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๔
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาแนกตามรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

จานวนผู้เข้า
สอบ
๑๑๖
๖๕,๒๔๒
๑๖๕,๒๓๘
๗๐๔,๖๙๗

คะแนนเฉลี่ย(Mean)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๕๕.๕๐
๕๒.๓๙
๕๐.๓๐
๔๖.๕๘

๕๒.๓๗
๔๓.๕๙
๔๒.๐๖
๓๗.๑๒

๔๘.๒๗
๔๓.๑๓
๔๒.๑๘
๓๙.๑๒

ภาษาอังกฤษ
๕๙.๑๖
๔๗.๙๙
๔๖.๖๕
๓๖.๓๔

คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่า คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย(Mean)
ระดับ
จานวนผู้เข้า
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สอบ
โรงเรียน
๕๔
๔๗.๓๕
๒๖.๘๑
๓๑.๒๒
๓๒.๖๓
จังหวัด
๖๔,๙๘๖
๕๓.๔๒
๓๓.๔๔
๓๕.๔๘
๓๗.๕๓
สังกัด
๙๖,๘๐๔
๔๗.๘๙
๒๖.๘๘
๓๒.๓๓
๓๒.๙๒
ประเทศ
๖๔๓,๙๐๔
๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๔๕
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๕
๑.๖ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ รางวัลทักษะทางวิชาการ
วัน/เดือน/
ลำดับ
ปี
รำยกำรแข่ งขัน
หน่ วยงำน
๑
๑๔
“การแสดงความสามารถเรียนรูพ้ ระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖”
ส.ค. ๖๐
ระดับมัธยมต้น คือ เด็กหญิงวีรยา ม่านแดง
โรงเรียนวชิราวุธ
“การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖” วิทยาลัย
ระดับประถมปลาย คือ เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ามอัมพร
๒
๒๕
ส.ค. ๖๐ กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายโรง
กิจกรรม Marble slow race with paper roller coaster,
gravity challenge.
๑.ด.ช.บวร กุลธรรมโยธิน
๒.ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อินทคุณจินดา
๓.ด.ช.ภทรพล ธรรมขันทา
๔.ด.ช.ปัณณทัต ศรีวิจิตรปภรณ์

๓

๔

๑๗
ก.ย. ๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม " การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Paint) "
1.เด็กหญิงสาธิตา บวรธรรมปิติ
2.เด็กหญิงปาราวี บรมินอาชากุล
การสอบวัดระดับความรู้ ระดับ ระดับ ๑-๖ เรียงจากง่ายไปยาก
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยา เขตกล้วยน้าไทย
๑.เด็กชายปัญญวัฒน์ อุดมโชคอนันต์ ป.๔/๒
๒.เด็กชายนที กรเสาวภาคย์ ป.๕/๒
๓.เด็กชายสุทธิชัย วรรณราช ป.๔/๑
๔.เด็กหญิงลักขณา แซ่หวง ป.๔/๓
๕.เด็กชายปิยะ ชิตต์วิมลกุล ม.๒/๒
๖.ด.ญ.นันท์นภัส อร่ามอัมพร ป.๕/๒
๗.ด.ญ.ณิชาพัชร์ อมรรัตน์โกศล ม.๑/๒
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาไทย (Thai Genius)
1.เด็กชายประดิพัทธ์ โชคเขมเศรษฐ์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

รำงวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

สานักงานดูแลการ
สอนภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ
HSK

(ระดับที่ ๑ )
ได้คะแนน
๒๐๐ คะแนน
เต็ม

บริษัท เซ็นเตอร์ วัน
เอ็ดดูเคชั่น จากัด

อันดับ ๑ ระดับ
กรุงเทพมหานคร
(ภาค)

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๖
ลาดับ วัน/เดือน/
ปี

รายการแข่งขัน

หน่วยงาน

รางวัล

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.๒-๓)
๒.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ามอัมพร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius)
๑.เด็กหญิงนันธนันท์ พัฒนะวัฒนวงศ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๒.เด็กชายภูเพชร สุพพัตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.เด็กชายวิญญู เอื้อศิริพันธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วิชาภาษาอังกฤษ (English Genius)
๑.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ามอัมพร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒.เด็กชายวิญญู เอื้อศิริพันธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.เด็กหญิงณิชาพัชร์ อมรรัตนโกศล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔.เด็กหญิงวีรยา ม่านแดง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วิชาสังคมศึกษา (Social Genius)
๑.เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ามอัมพร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒.เด็กหญิงโชติกา แอนโก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.เด็กหญิงอลีนา สว่างวงษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๔.เด็กหญิงอุทุมพร ก๊กตระกูล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕.เด็กชายณัฐพงษ์ สุขปรีเปรม

บริษัท เซ็นเตอร์ วัน
เอ็ดดูเคชั่น จากัด

อันดับ ๒ ระดับ
กรุงเทพมหานคร
(ภาค)

แข่งขันวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคล

ASMO THAI
Ceremony
Awards ๒๐๑๗

ด.ช.วิญญู เอื้อศิริพันธ์
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

อันดับ ๑ ระดับ
กรุงเทพมหานคร
(ภาค)
ระดับจังหวัด

อันดับ ๑ ระดับ
กรุงเทพมหานคร
(ภาค)
ระดับจังหวัด

อันดับ ๑
ระดับจังหวัด

อันดับ ๑
ระดับ
กรุงเทพมหานคร

เหรียญ
ทองแดง

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๗
รางวัลทักษะทางการกีฬา
ลาดับ วัน/เดือน/ปี
รายการแข่งขัน
๑
แข่งขันทักษะเทควันโด ไทย พรีเมียร์ลีก ๒๐๑๗

รุ่นอายุ ๑๑-๑๒ ปี เพศหญิง น้าหนัก ๓๘-๔๒ กก.
คือ เด็กหญิงปุณยภา ฉายรัศมี

หน่วยงาน

รางวัล

ไทย พรีเมียร์
ลีก ๒๐๑๗

เหรียญทอง

SISB
SCHOOLS

เหรียญทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒

๗-๘ ตุลาคม แข่งขัน GYMNASTICS COMPETITION ๒๐๑๗
๒๕๖๐
ประเภททักษะร่างกาย อายุ ๙-๑๐ ปี
คือ เด็กหญิงมณฑ์ปวีร์ สราวุธวินัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓

๑๒-พ.ย.-๖๐ แข่งขันว่ายน้า SG Championship ๒๐๑๗
ณ สระว่ายน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประเภททีมยอด
เยี่ยม ลาดับที่๕

คือ เด็กชายจิรวิชญ์ ลุประสงค์จิตร์

๔

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร

เหรียญทองแดง

๒. กรรเชียง ๒๕ เมตร
๓. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร

เหรียญทองแดง

๔. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร

เหรียญทอง

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

๕. กบ ๒๕เมตร
แข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ รุ่น ๑๓ ปี ชาย

เขตบางกอกใหญ่

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น ๑๒ ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น ๑๕ ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอลเขตธนบุรี รุ่น ๑๘ ปี ชาย

เขตธนบุรี

ชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอล ๗ คน รุ่น ๑๓ ปี

สุขสวัสดิ์30

รองชนะเลิศ

แข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๘ ปี หญิง

กทม.50 เขต

รองชนะเลิศอันดับ 2

แข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๕ ปี หญิง
แข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๕ ปี หญิง
แข่งขันฟุตซอล รุ่น ๑๖ ปี หญิง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนกีฬา
อ่างทอง
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครปฐม

อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๘

๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียนจานวน
๒
หลัง
ห้องน้า
๖๗
ห้อง
สนามเด็กเล่น
๑
สนาม
สนามฟุตบอล
๑
สนาม
สนามเครื่องเล่นออกกาลังกาย ๑
สนาม
๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

บาท
รายจ่าย
๑๓,๐๗๖,๓๘๗.๑๔ ค่าใช้จ่ายบริการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
๓๙.๖๗๙,๙๐๘.๖๕ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
๕๒,๗๕๖,๒๙๕.๗๙ รวมรายจ่าย

บาท
๒๐,๘๖๓,๓๓๗.๐๘
๒๗,๓๕๔,๕๔๓.๓๔
๑,๙๐๓,๕๙๐.๗๕
๕๐,๑๔๑,๔๗๑.๑๗

๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง
นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
"ชุมชนกุฎีจีน" เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้ง อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี
บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา ย้อนกลับไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น พระองค์ไ ด้รวบรวมเหล่าไพร่พลที่
กระจัดกระจายหลังจากศึกสงคราม ทั้ง "ชาวไทย ชาวจีน และชาวโปรตุเกส" และพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่
อาศัย โดยให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีนใกล้วัดกัลยาณมิตร ส่วนชาวคริสต์และโปรตุเกส
ตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ตอนใต้ลงมา เนื่องจากมีชาวจีนที่นาสินค้ามาขายริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาคนส่วน
ใหญ่เรียก กันว่า "กุลีแบกหาม" จึงรู้จักชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนที่มีกุลีชาวจีนอยู่กันเป็นจานวนมากจึงเรียกกันว่า ’’
ชุมชนกุลีจีน” ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น” ชุมชนกุฎีจีน” ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วย ความคิด เชื้อ
ชาติ วัฒนธรรม และศาสนา แต่ภายใต้ภาวะแห่งความแตกต่างนั้น กลับก่อให้เกิดการหล่อหลอมผสมผสานแนว
การดารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใด เหมือน การที่คนเชื้อชาติต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ได้รับ
ซึมซับวัฒนธรรมของไทยเข้าไปด้วย แต่วัฒนธรรมเชื้อชาติเดิมของเขาก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่จะหลงเหลือ
อยู่ในด้านอาหารการกินซะส่วนใหญ่ เช่นสูตรทาขนมที่คนรุ่นเก่าแก่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆ
อย่าง"
ขนมฝรั่งกุฎีจีน" ได้ต้นตาหรับมาจากชาวโปรตุเกส ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๑๙
ภายในชุมชนกุฎีจีน อาคารบ้านเรือนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ มีบางส่วนเปลี่ยนเป็นแบบตึก และแบบครึ่ง
ตึกครึ่งไม้ ในบางครอบครัวหากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็อาจจะต่อเติมไปบ้างบางส่วนตามความเหมาะ สมและขอบเขต
อันมีจากัดของสถานที่ เนื่องจากภายในชุมชนกุฎีจีนนี้มีสถานที่ในชุมชนค่อยข้างจากัดเนื่องด้วยมี ประชากรเป็น
จานวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจในครัวเรือน และ รับจ้าง
๑.๑๐ แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จานวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน
สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
คนต่อวัน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ครั้งต่อปี
ศูนย์การเรียนรู้
๓๒
โบสถ์ซางตาครู้ส
๔
สวนม่านน้า
๒๐
วัดประยุรวงศาวาส
๒
มุมหนังสือในห้องเรียน
๓๔
การทาขนมกุฏีจีน
๑
ผักสวนครัวรั้วกินได้
๕
ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้า
๒
เจ้าพระยา
ป้ายนิเทศ/บอร์ด
๒๐
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๑
พิพิธภัณฑ์วิทย์
๑
ท้องฟ้าจาลอง
๑
พิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวน
๑
Kidzania
๑

รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๒๐
๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
น้าหนัก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นหา
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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คะแนน
เต็ม

คณะกรรมการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๕
๐.๕
๐.๕
๑

๔.๗๕
๐.๕
๐.๔
๑

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑
๑
๑

๑
๑
๐.๘๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕
๒
๑
๑
๑
๕

๔.๘๕
๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๘๕
๔.๖๔

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒

๑.๘๐

ดีเยี่ยม

๑

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๑

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑
๕

๐.๘๙
๔.๘๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒

๑.๘๕

ดีเยี่ยม
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๒๑
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ( ต่อ)
คะแนน
เต็ม
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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น้าหนัก
คณะกรรมการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๑
๑
๑
๕
๑
๑
๒
๑
๕

๑
๑
๑
๔.๓๗
๑
๑
๑.๘๙
๐.๔๘

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒
๑
๑
๑

๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐

๙.๖๐

๑

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑

๐.๘๕

ดีเยี่ยม

๒

๑.๗๕

ดีเยี่ยม

๑

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
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๒๒
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ( ต่อ)

ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๒๓
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ( ต่อ)

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑๑.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีการบริหารจัดการที่เน้นความร่วมมือ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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๒๔
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ( ต่อ)

๑๒.๓
๑๒.๔
๑๒.๕
๑๒.๖

สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๓ สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๒๕
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ( ต่อ)

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
๑๖.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
๑๖.๒ สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
๑๖.๓ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
มาตรฐานของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
๑๗.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
๑๗.๒ ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑๗.๓ ผู้เ รีย นมีค วามคิด ริเ ริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่าง
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วิท ยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีค วามคิด อย่า งมี วิจ ารณญาณ
(Critical Thinking) รวมถึ ง มี ทั ก ษะความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
(Analytical thinking) ในการแก้ปัญหา

๑๗.๔ ผู ้เ รีย นมีท ัก ษะความ สามารถในการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Independent Study) และมี ค วามสามารถในผลิ ต ผลงานด้ า น
ต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
๑๗.๕ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และมี จิ ต ส านึ ก ในการส่ ง เสริ ม พิ ทั ก ษ์ และ
ปกป้ องสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิ ถีชี วิ ต
ศิลปะ วัฒนธรรม

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๒๖
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน-นอกของสถานศึกษา รอบ ๔
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
เปรียบเทียบมาตรฐาน EDBA
๑ คุณภาพของ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน เกณฑ์ ๑๕.๑.๑ มาตรการส่งเสริมภายใน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ สถานศึกษา
ของแต่ละระดับชั้น
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่
21 (3R 7C)
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิด มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
สารสนเทศและการสื่อสาร
นาเสนอผลงาน
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
หลักสูตรสถานศึกษา
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ตามเกณฑ์
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
ฝึกงานหรือการทางาน
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
เกณฑ์ ๒.๑.๓ (ประเด็นการพิจารณา)
ตามที่สถานศึกษากาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง๘
เกณฑ์ ๑๔.๑.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น เกณฑ์ ๒.๑.๓(๗) รักความเป็นไทย
ไทย
เกณฑ์ ๑๐.๓.๓ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม
เกณฑ์ ๑๐.๓.๔ การพัฒนาสุนทรียภาพ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๒๗
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
๓ )การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม
๒ กระบวนการ ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
บริหารและการ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา

เปรียบเทียบมาตรฐาน EDBA
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง (ควรเป็นสาระฯสังคมรับผิดชอบ)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนา มาตรฐานที่ ๑-๖
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู ตัวบ่งชี้ ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
เกณฑ์ ๘.๓.๓ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) การวางแผนการบริหารและการ
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๒๘
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เปรียบเทียบมาตรฐาน EDBA
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓ กระบวนการ ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง ตัวบ่งชี้ ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
จัดการเรียน
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
การสอนที่เน้น
เรียนรู้ระหว่างกัน
ผู้เรียนเป็น
เกณฑ์ ๗.๓.๑ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
สาคัญ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ และมี มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
ประสิทธิภาพ
วิธีการที่หลากหลาย
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๒๙
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
๔ ระบบการ
๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ภายในที่มี
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ประสิทธิผล

เปรียบเทียบมาตรฐาน EDBA
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

นักเรียนได้ รับรางวัลด้ านทักษะ

ผลจากการฝึ กทักษะการเรียนรู้

การเรียนรู้ ด้วยหลักสู ตร IEP

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ครู พัฒนาการจัดการเรียนรู้

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๓๐

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๒. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ตามศักยภาพของผู้เรียนครอบคลุมในทุกๆด้าน มีการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนพัฒนา
ทักษะที่สาคัญตามหลักสูตรและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยส่งเสริมผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนที่
หลากหลายและสื่อการสอนที่ทันสมัย อันจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่คงทน ยั่งยืนและยังเป็นการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดคานวณ
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ซึ่งมีโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอน O-Net โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนา
เด็กเพิ่มทักษะการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล และโครงการ
เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ ค่าย Intensive English
Program ค่ายภาษาจีน กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย
Storyline Approach เป็นต้น และยังได้มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนทางภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนในระดับชั้น ประถม และมัธยม จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับมาตรฐาน ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ เช่น ห้อ ง Science Lab ห้อ งสมุ ดเพื่ อการเรีย นรู้ ห้อ ง
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา ได้แก่ วัดซางตาครู้ส พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์บ้านกุฏี
จีน พิพิธภัณฑ์ วัด ประยุรวงศาวาส ศาลเจ้าเกีย นอันเก๋ง เป็นต้ น มีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการ
แก้ปัญ หาต่างๆ ให้ผู้เรียนรู้จักกาหนดวิธีการแก้ปัญ หา การวางแผนและการดาเนินการแก้ปัญ หาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ซึ่ งปรากฏให้เ ห็ นในกิ จกรรมการแข่ ง ขั นทั ก ษะวิช าการ ทั้ง ที่ จัด ในสถานศึ กษาและจั ดร่ ว มกั บเขต
การศึกษาที่ ๓ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น การแข่งขัน Science Show การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์
ภาษาอัง กฤษ การแข่งขั นตอบปัญ หาทางวิ ชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาเชิ ง บูร ณาการ เป็น ต้น อย่า งไรก็ตา ม
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สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ สร้างผลงาน หรือนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม อันจะเห็นได้จากกิจกรรมแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ด้วย Storyline Approach เป็นต้น สถานศึกษาได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ( O-Net )
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอน ONet รวมถึงการจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยเชิ ญศิษย์เก่ารุ่นพี่เป็นครู กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมโลก
กว้างทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตของนักเรียนผ่านโครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
นอกจากพัฒนาความสามารถทางวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
สถานศึกษาจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยปฏิบัติจริงให้เห็นเป็น
รูปธรรม ผ่านกิจกรรมธนาคารความดี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก
๓. ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียน สื่อสารได้ดี
รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้ วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้ง รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีผลการดาเนินงานดังนี้
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการสอน O-Net
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
๔.จุดเด่น
ผู้ เ รี ย นอ่ า นหนั ง สื อ ออกและอ่ า นคล่ อ ง รวมทั้ ง สามารถเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ทุ ก คน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่ง ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนอยู่ในระดับ ดี มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูง กว่าระดับชาติ นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบได้
๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์จานวน ๒ คน ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด
นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย-หญิง ทุกรุ่นของเขตธนบุรี
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๕. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. กระบวนการพัฒนา
นอกจากพัฒนาความสามารถทางวิชาการแล้ว ยัง มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ที่
เหมาะสมกับวัย สถานศึกษาจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง ในและนอกสถานศึกษาโดย
ปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมธนาคารความดี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สะอาดทั้งกาย ใจ มีมารยาทงาม ขยัน ทุ่มเท มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูความเป็นไทยและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง มีระเบียบวินัย มีความตั้งใจ มีความ
รับผิดชอบและเพียรพยายามเพื่องานสาเร็จตามเป้าหมาย มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นและประพฤติตนเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญู รู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ ปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนที่ดี มีความรัก ควาเมตตา ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่ ตนนับถือ โดยมีทัศนคติที่ดีต่อค่านิยมใน
สังคม เชิดชูความเป็นไทยโดยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยในโอกาสต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริม ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาตน เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวอยู่ในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง รู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง การข่มเหงรังแก
เสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านทางการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ แผนงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แผนงานแนะแนว แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน โครงการ Grow to know
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานศาสนสัมพันธ์
แผนงานส่ง เสริมอัตลักษณ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม โครงการรัก รับใช้ ร่วมใจอาสา ทางด้าน
กิจกรรมที่ส่ ง เสริมพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรม ได้ แก่ กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
กิจกรรมวิถีธรรม ริมฝั่งเจ้าพระยา กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส กิจกรรมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชา
ขอบพระคุณ กิจกรรมวันพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมวันแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมวันลอย
กระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมวันระลึกพระคุณครู กิจกรรม
ค่ายพักแรม
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่มีความ
เชื่อแตกต่างกัน เป็นชุมชนสามศาสนา สี่ความเชื่อ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข มีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมนักข่าวชาวย่าน กิจกรรมศิลป์ในซอย กิจกรรมศิลป์สามท่า กะดีจีน – คลองสาน
๓. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย
ผลการดาเนินการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
โครงการ Grow to know
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. จุดเด่น
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ วินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาท
ของสัง คม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร รวมทั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก การเข้าร่วม
กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน เช่ น การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู กะดี จี น -คลองสาน การฝึ ก นั ก เรี ย นเป็ น นั ก ข่ า วชาวย่ า น ผ่ า น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การแบ่งปันวิถีชุมชนกุฏีจีนให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมัคคุเทศก์น้อย
๕. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยัง ต้องได้รั บการส่ง เสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ ความเป็ นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๒.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ย น มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มี ก ารก าหนดวิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมภิบาลสู่การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนได้ใช้หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจาย
อานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทาคติ
โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
๑. การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมา
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน มีความสามารถใน
การบริหารสถานศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ บรรลุตามพันธ
กิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการยาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การบริหารอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทา
แผนงานด้านวิชาการ แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้นักเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ แผนงานการดาเนินการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี
และน าไปใช้ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นภาคเรี ย นละ ๒ ครั้ ง ส่ ว น
คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ประชุมทุกสัปดาห์ การประชุมของฝ่ายต่างๆ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง
๒. การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสถานศึกษาได้
กาหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ตาแหน่ง บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาบุคลากร จัดทาแผนงาน โครงการ เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีผลงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ง เป็นการส่ง เสริม
พัฒนาครูด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม วุฒิ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ
โดยทางโรงเรียนได้ดาเนินการให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พื่อให้
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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บรรลุตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ง มีการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมดัง กล่าว
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โครงการ ซ.ศ.พอเพียง โครงการโลกทัศน์
สู่การเรียนรู้ โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ( KM ) สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมธรรมะสัญจร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยคุณค่าพระวรสาร กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง กิจ กรรมบริ จาคโลหิ ต ร่ว มกั บโรงเรี ยนซางตาครู้ส คอนแวนท์ กิจ กรรมค่า ยอาสา
กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า ตุ๊กตาแก่น้อง เป็นต้น
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วมมือกันจัดอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรมความรู้ครบตามชั่วโมงการอบรมที่ทางสถานศึกษาได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้มาพัฒนางานตามสาขาวิชาหรืองานที่ตนรับผิดชอบ
โดยการแบ่ง ปันความรู้ในฝ่ายที่สังกัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในสายชั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการนาข้อมูลการดาเนินงาน
จากแผนงาน โครงการ กิจกรรม เก็บแยกงานเป็นไฟล์อย่างชัดเจน และรวบรวมไว้ในระบบบริหารสารสนเทศของ
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
๔.๑ สถานศึกษาได้กาหนดห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆภายใน
สถานศึกษา มีการวางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีการจัดล้างอาคาร
เรียนและทาสีใหม่อย่างสวยงาม การซ่อมแซม ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนทุกห้องเรียน มีการจัดทาสวนบริเวณ
โดยรอบอาคารเรียน ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่น เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้
๔.๒ สถานศึกษามีการดาเนินการวางแผนการซ่อมแซม การป้องกัน การบารุงรักษาอาคารสถานที่
พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานร ปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับการใช้งาน ให้บริการสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้เพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ดโดยดาเนินการเชื่อมโยง
สัญญาณเครือข่ายด้วยระบบแก้วนาแสง พัฒนาระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน แผนงานอนามัย โดยจัดให้มีการ
บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีจราจร กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลาย กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
คางทูม คอตีย และหยอดยาป้องกันโรคโปลิโอ งานโภชนาการ กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน กิจกรรมฝึกซ้อมการหนีไฟ
แผนงานพาหนะ เป็นการบริการด้านรถโรงเรียนและรถร่มบริการ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการ
คุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และบริหารทั่วไปของ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๓.ผลการพัฒนา
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒. แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา ผู้ เ รี ย นทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม มาตรฐานข้อมู ล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ
๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่า ยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ ร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา
๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก ส่ง ผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๔.จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การส่งเสริมภาวะผู้นาให้กับบุคลากรในการแบ่งปัน ต่อยอด
ความรู้ การจัดการความรู้ การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครุผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ไ ด้อย่างมี
คุณภาพ สภาพแวดล้อมทางภายภาพและสัง คมเอื้อประโยชน์สูง สุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาคารสถานที่
สะอาด มั่นคง ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม เพียงพอสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕.จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๑. ระดับคุณภาพ : ระดับ ดีเยี่ยม
๒. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นการสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ที่แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการ
ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สมรรถนะที่สาคัฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต รู้จัก
การทางานเป็นทีม มีความสุขในการเรียนรู้ โดยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข คานึงถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล การทางานของสมองที่ส่ง ผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทาง
อารมณ์ของผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศของความรัก เอื้ออาทร มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาผลจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆรอบตัว ผู้เรียนมีทักษะในการตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ผู้เรียนได้เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ฝึกการใช้กระบวนการทาโครงงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่ง อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การ
จัดทาป้ายนิเทศ มุมความรู้ การสร้างบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การนาผลงาน
หรือชิ้นงานจัดเป็นนิทรรศการวันวิชาการให้นักเรียนได้เรียนรู้และชื่นชมผลงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพในสร้าง
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูทุกคนทาหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนด้วยความเสมอภาค ในกรณีที่ผู้เรียนคนใดมีปัญหาจะให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลร่วมกับครูที่ปรึกษา ครูแนะ
แนว ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขผู้เรียนได้มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา รู้จักการ
บริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่ออยู่ร่วมกันในส้งคมได้อย่างมีความสุข
สถานศึกษาตระหนักในความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเห็นได้จากการกาหนดนโยบาย พันธกิจด้านกระบวนการเรียนการสอน และเป้าหมายใน
แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -๒๕๖๓ ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนจึงได้ร่วมกันดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
ได้แก่ โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ( Teacher Coaching) โครงการปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอน ซึ่งส่งผลให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน ในการดาเนินการให้มีการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และแบบวัดแบบทดสอบ สถานศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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กระบวนการดังกล่าวโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน จัดให้
มีการนิเทศการสอนทุกเดือน ซึ่งเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษาได้แก้ปัญหาโดยเชิญ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เพิ่มเติม จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้ครูได้ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ ปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปรับปรุงการวัดผลและประเมินผลของ
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลทาให้ครูสามารถกาหนดเป้าหมายในแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับ
หลัก สูต รสถานศึก ษา สามารถวิเ คราะห์ ผู้เ รีย นเป็ นรายบุค คลและเป็ นกลุ่ม และน าสารสนเทศของผู้เ รีย นไป
ออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู้ ช่ วยเหลือผู้ เรีย นที่อ่ อนด้ อยและส่ ง เสริมผู้ เรียนที่มีค วามสามารถพิเศษได้ อย่า ง
เหมาะสมและทันท่วงที นาไปสู่การใช้สื่อต่างๆ ห้องปฏิบัติการ ระบบอินเทอร์เน็ตและวิทยากรจากท้องถิ่นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปรับการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายทั้ง การทดสอบด้วยข้อสอบแบบ
เลือกตอบ แบบแสดงวิธีทา และการเขียนบรรยาย ประเมินผู้เรียนจากการทาแบบฝึกหัด ชิ้นงาน และผลงาน
ตลอดจนมีการทาการวิจัยในชั้นเรียนที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาสื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งสถานศึกษาได้ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นระบบตามวงจร PDCA โดยได้รับความร่วมมือที่ดี
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ทุกคน ผู้ปกครอง และผู้เรียน
๓. ผลการพัฒนา
๔. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
โดยบูร ณาการการเรี ยนรู้ทุ กกลุ่ม สาระการเรียนรู้ด้ วย Storyline Approach มี การให้วิ ธีก ารและแหล่ ง เรีย นรู้ ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕. จุดควรพัฒนา
ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
การเรียนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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๓๙
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
๑.ระดับคุณภาพ : ระดับดีเยี่ยม
๒.กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษากาหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่มีการกาหนด
งานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา และ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งได้จัดระบบการบริหารงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพคุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
๘) โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยจั ด ประชุ ม คณะครู ผู้ ป กครอง คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น น าเสนอผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาผ่านรายงานประจาปี วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียน ให้
ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
จัดทาเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการดาเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และฝ่ายการศึกษา อัครสัง ฆมณฑ, กรุงเทพฯ มีการประเมินคุณภาพภายในโดยมีการจัดทา
รายงานประเมินตนเอง เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต้นสัง กัด หรือ
บุค คลที่เ กี่ ยวข้อ ง และสามารถน าข้อ มูล ที่ ไ ด้ รับ มาปรับ ปรุ ง พัฒ นาโรงเรี ยนในปี ต่อ ๆ ไป ต้ น สัง กัด ได้เ ข้า มา
ตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานมีการกาหนดแผนงาน มีการปฏิบัติ ประเมินผล และนาผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ที่มีผู้บริหาร
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๔๐
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพ ดีมาก คณะกรรมการบริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพีงพอใจ
ในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
๔.จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยยึ ดหลักธรรมาภิบาล สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๕.จุดควรพัฒนา
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้เป็นรายคน
รางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การฝึกทักษะการคิด

การเรียนรู้ผ่านบูรณาการ Storyline

มิสซาเปิดปีการศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๔๑

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการ
ช่วยเหลือ
๑. สรุปผล
ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาถื อ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศส าคั ญ ที่ ส ถานศึ ก ษาจะต้ อ งน าไปวิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ เ พื่ อ สรุ ป น าไปสู่ ก ารเชื่ อ มโยงหรื อ สะท้ อ นภาพความส าเร็ จ กั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงาน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี
เยี่ยม และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความต้องการการ
ช่วยเหลือ
๑.๑ จุดเด่น
๑)ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออก มี
ทักษะทางการกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม จึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
๑.โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ ๖
๒. รางวัลครูดีศรีเอกชนจานวน ๕ คน
๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชา คณิตศาสตร์ จานวน ๒ คน
๔. ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์
๕. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑ คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การอ่านบทพระ
ราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ จัดโดย โรงเรียนวชิราวุธ วิทยาลัย
๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย-หญิง ทุกรุ่นของเขตธนบุรี
๗. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล หญิง ของกรุงเทพมหานคร
๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๔๒
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การส่งเสริมภาวะผู้นาให้กับบุคลากรในการแบ่งปัน ต่อยอด
ความรู้ การจัดการความรู้ การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครุผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ไ ด้อย่างมี
คุณภาพ
๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
โดยบูร ณาการการเรี ยนรู้ทุ กกลุ่ม สาระการเรียนรู้ด้ วย Storyline Approach มี การให้วิ ธีก ารและแหล่ ง เรีย นรู้ ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยยึ ดหลักธรรมาภิบาล สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.ควรได้รับการพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ
๒.ควรได้ รับการพั ฒนาความสามารถในด้านการคิดคานวณให้เ หมาะสมตามวัย โดยเฉพาะผู้เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น
๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดทาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐานมีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
๔) ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ควรดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
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๒. พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานมีข้อมูลที่ครูผู้สอน
สามารถนามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดคานวณ
๒. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการสัมมนาให้ความรู้ครูผู้สอน ในการจัดทาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งครูสามารถนาข้อมูลมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้จริง
ให้กาลังใจผู้สูงอายุ

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้พิการ

การประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพือ่ น
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน

ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม

ล๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๘.๓๖
๙.๒๗
๘.๐๐
๘.๕๑
๑๒.๙๓
๙.๐๐
๔.๔๐
๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๘๕.๔๗

ดี

๕.๐๐

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไปใช่ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ทไี่ ด้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ใช่ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษาไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๔๕
-

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๔๖
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๘.๓๖
๙.๒๗
๘.๐๐
๘.๕๑
๑๒.๙๓

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๔๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

๙.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕.๐๐
๘๕.๔๗

ดีมาก
ดี

๕.๐๐
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ดีมาก
ดีมาก

๔๗

คำสั่งโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ
ที่ ซศ.4 / 2561
เรื่อง กำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปี กำรศึกษำ 2560
*****************************
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) มาตรา 48
กาหนดให้ สถานศึกษาจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี เสนอต่อ หน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนันเพื
้ ่อให้ การจัดทารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2560 ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอแต่งตัง้
คณะกรรมการในการดาเนินงาน ดังนี ้
ประธำนที่ปรึกษำ
เซอร์ มาร์ กาเร็ ต
รัตนาวงศ์ไชยา
ประธานที่ปรึกษา
1.คณะกรรมกำรรวบรวมข้ อมูล
มีหน้ าที่จดั เก็บข้ อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบของแต่ละมาตรฐานสรุปเป็ นเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ ายจัดพิมพ์จดั ทารูปเล่ม ประกอบด้ วย
ระดับปฐมวัย
1. นางสาวชนิดา
ณ นคร
2. นางสาวปิ ยะดา
คล้ อยเขษม
3. นางสาวปั ทมกร
รัตนกสิกร
4. นางบุษกร
เละประยูร
5. นางสุชาดา
น้ อยสอาด
6. นางสาวพีรดา
ชัยวราสวัสดิ์
7. นางสาวอัญชลี
โมอ่อน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
1. นายอนันต์
ใจเอื ้อย
2. นางสาวปราถนา
กรานแก้ ว
3. นางสาวกิตติยา
สัตยวนิช
4. นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ
5. นางอรวรรณ
ปิ่ นเพ็ชร์
6. นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์
7. นางบุษรา
ผุดผ่อง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
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๔๘
8. นางดวงกมล
9. นางสาวนัยนา
10. นางสาวอมรรัตน์
11. นางปานทิพย์
12. นางสาวนารี
13. นางวันดี
14. นางสาวนวลจันทร์
15. นางสมลักษณ์
16. นางสาวจีรนันท์
17. นางจริ น

แสงอุไร
วุฒิไล
มณีศิริสานต์
ใจเอื ้อย
นักปี่
พ่วงจาด
สีดอกบวบ
บุญเพชร
เทียนประเสริ ฐ
นิยมจ้ อย

2.คณะกรรมกำรจัดระบบข้ อมูล
มีหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลจากคณะกรรมการเก็บข้ อมูล และกรอกลงในระบบ
1. นางจริ น
นิยมจ้ อย
2.นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
3.นางสาวเกียมจิต
วงษาพัด
4. นางอรวรรณ
ปิ่ นเพ็ชร์
3.คณะกรรมกำรจัดพิมพ์ เอกสำร
มีหน้ าที่พิมพ์เอกสาร พิสจู น์อกั ษร ออกแบบปกและจัดทารายงานเป็ นรูปเล่ม เพื่อจัดส่งรายงานผลให้
หน่วยงานตันสังกัด
1. นางจริ น
นิยมจ้ อย
2. นางสาวปนัสยา
ใจเอื ้อย
3. นางสาวสุกญ
ั ญา
โกมารพิมพ์
4. นางวันดี
พ่วงจาด
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( เซอร์ มาร์ กาเร็ ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๔๙

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๐
ฝ่ายจิตตาภิบาล
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ)
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
ผู้เรียนเป็นผู้มี
แผนงาน
คุณธรรม
อภิบาล
จริยธรรม ตาม
1.กิจกรรม
แนวทางคุณค่า
มิสซาตาม
ของพระวรสาร โอกาสต่างๆ
2. กิจกรรม
การสอนคา
สอน
3. กิจกรรม
คาทอลิก
4. กิจกรรม
ส่งเสริม
กระแสเรียก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ
ปัญหา
แผนงาน โครงการ
เป้าหมาย
อุปสรรค
(แผนงาน
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
กิจกรรม)

-ครูผู้สอนและผู้เรียน
ร้อยละ 89 ร่วม
กิจกรรมมิสซาตาม
โอกาสต่างๆ
-ครูผู้สอนและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ 89
ร่วมกิจกรรมสอนคา
สอนผู้เรียนและครู
คาทอลิก
- ผู้เรียนคาทอลิกร้อย
ละ 89 ร่วมกิจกรรม
คาทอลิก
-ครูผู้สอนและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ 89
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กระแสเรียก
- ร้อยละ 89 ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.1)
- ร้อยละ 89
สถานศึกษามี
กระบวนการ

ร้อยละ 98.28
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรม
มิสซาตามโอกาส
ต่างๆ
-ร้อยละ 98.38
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรม
สอนคาสอนผู้เรียน
และครูคาทอลิก
-ร้อยละ 99.03
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรม
คาทอลิก
-ร้อยละ 95.54
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมกระแส
เรียก
-ร้อยละ 97.00
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๐
เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการกิจกรรม)

ดาเนินการ และ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
(16.2)

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่า
ของพระวรสาร

โครงการอบรม

-ครูและผู้เรียน
ฟื้นฟูจิตใจครูและ คาทอลิกร้อยละ
นักเรียนคาทอลิก 89 ได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มพูน
ความเชื่อและ
ความศรัทธา
-ครูและผู้เรียน
คาทอลิกร้อยละ
89 สามารถนา
คาสอนมาเป็น
แนวทางในการ
ดาเนินชีวิต

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก
(16.1)
-ร้อยละ 99.00
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ดาเนินการ และจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์(16.2)
ร้อยละ 96.92 ครู
และผู้เรียนคาทอลิก
ได้รับการส่งเสริม
เพิ่มพูนความเชื่อและ
ความศรัทธา
สามารถนาคาสอนมา
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๑
เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่า
ของพระวรสาร

แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

แผนงานแพร่
ธรรม

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการกิจกรรม)

- ร้อยละ 89 มี
การจัด
บรรยากาศตาม
เทศกาลเกี่ยวกับ
ศาสนาคาทอลิก
ในโรงเรียน
- ร้อยละ 89 มี
การจัดให้มีการ
สอนวิชา
คริสตศาสนาทุก
ระดับชั้น
- ร้อยละ 89 มี
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมตามจิต
ตารมณ์คาทอลิก
- ร้อยละ 89
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ดาเนินการ และ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
(16.2)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

ร้อยละ 98.13
สถานศึกษาจัด
บรรยากาศตาม
เทศกาลเกี่ยวกับ
ศาสนาคาทอลิกใน
โรงเรียน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-ร้อยละ 98.70
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรมจัดให้
มีการสอนวิชา
คริสตศาสนาทุก
ระดับชั้น
-ร้อยละ 97.55
สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามจิตตา
รมณ์คาทอลิก
-ร้อยละ 98.11
สถานศึกษามี
กระบวนการ
ดาเนินการและจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.2)

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๒
เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่า
ของพระวรสาร

แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

แผนงานศาสน
สัมพันธ์
1 กิจกรรมส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันใน
ความแตกต่างของ
ศาสนา

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่า
ของพระวรสาร

แผนงาน
ส่งเสริมอัตลักษณ์
และสังคม
สงเคราะห์
1. กิจกรรมริน
น้าใจสัปดาห์ละ1
บาท
2. กิจกรรมอดออม
เพื่อผู้ด้อยโอกาสใน
เทศกาลมหาพรต
3. กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการกิจกรรม)

- ร้อยละ 89
ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความ
แตกต่างของ
ศาสนาอย่างมี
คุณภาพ
-ร้อยละ 89
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 89 มี
การดาเนินการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิกอย่างมี
คุณภาพ
- ร้อยละ 89
สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ผู้เรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

-ร้อยละ 97.93
สถานศึกษามีการ
ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความ
แตกต่างของศาสนา
-ร้อยละ 98.20
สถานศึกษาให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก
(16.3)

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-ร้อยละ 98.12
สถานศึกษามีการ
ดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก
-ร้อยละ 98.73
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ผู้เรียน(14.1)

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๓

ฝ่าย วิชาการ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

3.ผู้เรียน
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร
นาเสนอ เผื่อ
แพร่และ
แลกเปลี่ยน
ผลงานใน
ระดับชาติได้

โครงการ
ผู้เรียนร้อยละ
พัฒนาทักษะ
85.00
ด้าน IT สู่ สามารถใช้
มาตรฐานสากล เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร
นาเสนอ
เผยแพร่
และแลกเปลี่ยน
ผลงาน
ในระดับชาติได้
กิจกรรม
นักเรียนใช้บริการ
ปฐมนิเทศการใช้ ของห้องสมุดได้
ห้องสมุด
อย่างถูกต้อง
และมีมารยาทใน
การใช้ห้องสมุด
ตลอดจนสามารถ
นาไปปรับ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ผู้เรียนร้อยละ
86.90
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร
นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยน
ผลงาน
ในระดับชาติได้

บรรลุ

-

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่
1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทราบ
ระเบียบการใช้
ห้องสมุด
และมารยาทใน
การใช้
ห้องสมุดของ
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ
95.21

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๔

เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

โครงการ กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
มี ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้ ห้องสมุด คิด
เป็นร้อยละ 95.21
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
เห็นว่าห้องสมุดมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 94.96
กิจกรรมส่งเสริม นักเรียนใช้
นักเรียนรักการอ่าน
การอ่าน
ห้องสมุดเป็น รู้จัก ตั้งคาถาม และ
แหล่งการ
ค้นคว้าหา ความรู้
เรียนรู้ รู้จัก
เพิ่มเติม คิดเป็นร้อย
ใช้เวลาว่างให้ ละ 92.93
เป็น
ประโยชน์
นักเรียนรัก
การอ่าน และ
รู้จักการ
จดบันทึก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
ที่หลากหลาย
และ เหมาะสม
กับนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้น
เปิด โอกาสให้
นักเรียนเป็นผู้
ดาเนินกิจกรรม
หรือร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกในการ
จัด
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๕

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

ห้องสมุดมี
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีคุณค่า และ
ทันสมัย คิดเป็นร้อย
ละ 86.39
ห้องสมุดมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่
น่าสนใจ และ
เหมาะสม คิดเป็น
ร้อย ละ 85.84
ห้องสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มี
คุณค่า และ ใช้
ประโยชน์สูงสุด คิด
เป็น ร้อยละ 81.37
4.ผู้เรียนมี
โครงการ
1.ครูผู้สอนร้อยละ การพัฒนารูปแบบ
ความคิด
เพิ่มพูน
91มีการกาหน
กระบวนการจัดการ
สร้างสรรค์กล้า ความรู้และ เป้าหมายคุณภาพ เรียนรู้ เป็นไปอย่าง
เผชิญกับความ พัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้าน
ต่อเนื่อง เพื่อให้การ
เสี่ยง สามารถ ทักษะการใช้ ความรู้ ทักษะ
เรียนการสอน ส่งผล
ใช้ความคิด
กระบวนการ วัด
ที่เป็นรูปธรรมร้อยละ
ระดับสูง เห็น ภาษาต่างประ และประเมินผล
97.14
ผลและ
เทศ
สมรรถนะการอ่าน
วางแผนจัดการ
คิดวิเคราะห์และ
สู่เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ได้
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๖
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ
91วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
ใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ
91 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลและ
พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ
86 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและ
ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมา
บูรณาการ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๗
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

กิจกรรม
ยกระดับ
การบูรณา
การจัดการ
เรียนรู้ด้วย
Storyline
Approach

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)
เรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ
91วัดและ
ประเมินผล มุ่งเน้น
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6. ครูผู้สอนร้อยละ
91 ให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
11.ครูผู้สอนร้อยละ
91มี การกาหนด
เป้าหมาย คุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ วัด
และประเมินผล
สมรรถนะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

สรุปในการจัดการ
เรียนรู้
ได้รับการเปลี่ยน
รูปแบบ
ร้อยละ 97.14
เป็นการ
สอนผ่านการบูร
ณาการ
ในเรื่อง
กระบวนการกลุ่ม
สาระ ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปรับรูปแบบโดย
ใช้ เทคโนโลยีมา
สร้ างฉาก ตัว
ละคร

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๘
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

2.ครูผู้สอนร้อยละ
91 วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูล ในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ
91ออกแบบและ
จัดการ เรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลและ
พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ
86 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๕๙
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

โครงการ
ค่าย
คณิตศาสตร์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)
5.ครูผู้สอนร้อยละ
91วัดและ
ประเมินผลมุ่งเน้น
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
1.ผู้เรียนร้อยละ
85 มี ความมุ่งมั่น
ในการทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ
85สามารถนาเสนอ
รูปแบบวิธี
แก้ปัญหา โดยใช้
ภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ
85สามารถกาหนด
เป้าหมาคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมี เหตุผล
ประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ
85 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
(Creative

ผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

1.ผู้เรียนร้อยละ
87.25 มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ 86
สามารถนาเสนอ
รูปแบบวิธี
แก้ปัญหา โดยใช้
ภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ
85.05 สามารถ
กาหนด เป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ 85
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์(Creative
Thinking)

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จะต้องทา
การบ้านศึกษา
กิจกรรมค่ายที่
หลากหลาย
และมาปรับใช้
ในการจัด
กิจกรรมของ
โครงการ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๐
เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของ
กิจกรรม
(โครงการกิจกรรม)
แผนพัฒนาฯ) สนองมาตรฐาน
Thinking) มี
ความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking) และมี
ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(Critical Thinking)
รวมถึงมี ทักษะ
ความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห์
(Analytical
Thinking)ในการ
แก้ปัญหา

โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1.ผู้เรียนร้อยละ 85
มี ความมุ่งมั่นในการ
ทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ 85
สามารถนาเสนอ
รูปแบบวิธี
แก้ปัญหา โดยใช้
ภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 85
สามารถกาหนด

บรรลุ/ไม่
ผลการดาเนินงาน บรรลุ
โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
(โครงการ
กิจกรรม)
มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking)
และมีความคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
(Critical
Thinking)
รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์
(Analytical
Thinking)
ในการแก้ปัญหา
1.ผู้เรียนร้อยละ
บรรลุ
87.25 มีความ
มุ่งมั่นในการ
ทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ
86 สามารถ
นาเสนอรูปแบบ
วิธีแก้ปัญหา โดย
ใช้ภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ
85.05

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จะต้องทา
การบ้านศึกษา
กิจกรรมค่ายที่
หลากหลาย
และมาปรับใช้
ในการจัด
กิจกรรมของ
โครงการ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๑
เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของ
กิจกรรม
(โครงการกิจกรรม)
แผนพัฒนาฯ) สนองมาตรฐาน
เป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ 85
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
(CreativeThinking)
มีความคิด อย่าง
วิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking) และมี
ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(Critical Thinking)
รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห์
(Analytical
Thinking)
ในการแก้ปัญหา

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

บรรลุ/ไม่
ผลการดาเนินงาน บรรลุ
โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
(โครงการ
กิจกรรม)
สามารถกาหนด
เป้าหมาย
คาดการณ์
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ
85 มี ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative
Thinking) มี
ความคิด อย่าง
วิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking)
และมีความคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
(Critical
Thinking)
รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์
(Analytical
Thinking)
ในการแก้ปัญหา

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๒

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

5.ผู้เรียน
โครงการพัฒนา
สามารถใช้
ผู้เรียนสู่ความ
เทคโนโลยีใน
เป็นเลิศเพื่อ
การเรียนรู้
ยกระดับผลการ
ออกแบบ
ทดสอบ(O-Net)
สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ
เผื่อแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ผลงานใน
ระดับชาติได้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

-ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร้อย
ละ 85 มี
ผลการประเมิน
ระดับชาติ(onet)สูงขึ้น ผู้เรียนร้อยละ
85 ได้ ร่วม
แข่งขันทักษะ
ทาง วิชาการ
และแสดงผล
งานได้อย่าง
สร้างสรรค์
6.ผู้เรียน
โครงการส่งเสริม 1. ผู้เรียนร้อย
สามารถใช้
ทักษะ
ละ 86 ได้
เทคโนโลยีใน
ความรู้งานอาชีพ วางแผนการ
การเรียนรู้
ทางานและ
ออกแบบ
ดาเนินการจน
สร้างสรรค์งาน
สาเร็จ
สื่อสาร นาเสนอ
2. ผู้เรียนร้อย
เผื่อแพร่และ
ละ 86 ทางาน
แลกเปลี่ยน
อย่างมีความสุข
ผลงานใน
มุ่งมั่นพัฒนา
ระดับชาติได้
งาน และ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
-ผู้เรียนร้อยละ
85.67 มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
(o-net)เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กาหนด -ผู้เรียน
ร้อยละ 90.26
ทางานอย่างมี
ความสุข
มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจ
ในผลงานของ
ตนเอง
1. ผู้เรียนร้อย
ละ 86.71 ได้
วางแผนการ
ทางาน และ
ดาเนินการจน
สาเร็จ
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 88.57
ทางานอย่างมี
ความสุข

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

ให้เวลาในการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนให้
มากกว่านี้

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๓
เป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม
(ของแผนพัฒนา
สนองมาตรฐาน
ฯ)

กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม

ภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเอง
3. ผู้เรียนร้อย
ละ 86 ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนร้อย
ละ 86 มี
ความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพ
สุจริตและหา
ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
1. ผู้เรียน
ร้อยละ 86
ได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็น
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้
ระหว่างกัน
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 86

มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเอง
3. ผู้เรียนร้อย
ละ 90 ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนร้อยละ
86 มี ความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหา
ความรู้ เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเอง
สนใจ
1. ผู้เรียนร้อยละ
86.00 ได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็น กลุ่ม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่าง
กัน
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 93.60 ได้ใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และ
นาเสนอ ผลงาน
3. ผู้เรียนร้อยละ
92.80

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๔
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐาน
สากล

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม

ได้ใช้
เทคโนโลยีใน
การ เรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน
3. ผู้เรียนร้อย
ละ 86 มี
ความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
4. ผู้เรียนร้อย
ละ 86 รู้จัก
การวาแผนการ
ทางานและ
จนสาเร็จ
5. ผู้เรียนร้อย
ละ 86 ได้
ทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
ผู้เรียนร้อยละ
85.00
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ

มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
4. ผู้เรียนร้อยละ
86.00 รู้จักการ
วางแผนการ
ทางานและ
ดาเนินการ จน
สาเร็จ
5. ผู้เรียนร้อยละ
93.20 ได้ทางาน
อย่างมี ความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจใน
ผลงาน ของ
ตนเอง

ผู้เรียนร้อยละ
86.90
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๕
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-

สร้างสรรค์งาน
สื่อสารนาเสนอ
เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ผลงานใน
ระดับชาติได้

7.-ครูมีคุณธรรม โครงการพัฒนา
จริยธรรม มี
หลักสูตรเพื่อ
จรรยาบรรณ จัด ยกระดับการจัด
ประสบการณ์
การศึกษา
การเรียนการ
ของโรงเรียน
สอนตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผู้เรียนร้อยละ
86.90 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ผลงาน ใน
ระดับชาติได้
1. หลักสูตร
1. ร้อยละ
สถานศึกษา
89.00 หลักสูตร
ร้อยละ 86
สถานศึกษา
เหมาะสม
เหมาะสม และ
และสอดคล้อง สอดคล้อง
กับท้องถิ่น
กับท้องถิ่น
2. ผู้เรียนร้อย 2. ผู้เรียนร้อยละ
ละ 85 เลือก 93.00 เลือก
เรียนรายวิชา เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมที่
เพิ่มเติมที่
หลากหลาย
หลากหลาย

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๖
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

-ครูดาเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)
ตามความถนัด
ความสามารถ
และความสนใจ
3. ครูร้อยละ
85 กาหนด
เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้
ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4. ขับเคลื่อน
การสร้างและใช้
หลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
โดยยึด หลักสูตร
การศึกษา
แกนกลางขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551 ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ตามความถนัด
ความสามารถและ
ความสนใจ
3. ครูร้อยละ
96.00 กาหนด
เป้าหมาย คุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
4. ร้อยละ 87
ครูมี ขับเคลื่อน
การสร้างและใช้
หลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
โดยยึด หลักสูตร
การศึกษา
แกนกลางขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๗
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
โครงการมุ่ง
โค้ชครูพัฒนา
เด็ก เพิ่มทักษะ
การดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่
21(Teacher
Coaching)

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)
1.ครูร้อยละ 85
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
อิงมาตรฐานและ
การ จัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.ครูร้อยละ 85
สามารถคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียน
การสอน
3.ครูร้อยละ 85
การจัดกิจกรรม
แสดงทักษะ
การเรียนรู้ของ
นักเรียน
4.ครูร้อยละ 85
ปรับเปลี่ยน
กระบวน ทัศน์ครู
ที่มีต่อการเรียน
การสอน เน้น
การเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ
จริง

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
1.ครูร้อยละ
95.00 อบรม
และทบทวน
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
หลักสูตรอิง
มาตรฐานและ
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.ครูร้อยละ
85.06 สามารถ
คิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
3.ครูร้อยละ
95.00 การ
จัดกิจกรรมแสดง
ทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียน
4.ครูร้อยละ
89.12 ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ครูที่
มีต่อการเรียนการ
สอน เน้นการ
เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ จริง

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ควรพิจารณาส่ง
บุคลากรครูเข้า
รับการอบรม
อย่างทั่วถึง

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๘
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

10.สถานศึกษา โครงการ
มีการบริหาร
พัฒนาหลักสูตร
จัดการที่มี
เพือ่
ประสิทธิภาพ
ยกระดับการ
เพื่อพร้อมสู่
จัดการศึกษา
ประชาคม
ของโรงเรียน
อาเซียน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม

1. หลักสูตร
สถานศึกษา ร้อย
ละ 86 เหมาะสม
และสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 85 เลือก
เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมที่
หลากหลาย
ตามความถนัด
ความสามารถ
และ ความสนใจ
3. ครูร้อยละ 85
กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้
ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4. ขับเคลื่อน
การสร้าง และ
ใช้หลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
โดยยึด

1. ร้อยละ 89.00
หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
2. ผู้เรียนร้อยละ
93.00 เลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายตาม
ความถนัด
ความสามารถและ
ความสนใจ
3. ครูร้อยละ
96.00 กาหนด
เป้าหมาย คุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4. ร้อยละ 87 ครู
มีขับเคลื่อนการ
สร้างและใช้
หลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๖๙
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

โครงการ
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการ
กิจกรรม)

หลักสูตร
การศึกษา
แกนกลางขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551 ร้อยละ 80
โครงการมุ่ง
1.ครูร้อยละ 85
โค้ชครูพัฒนา
มีความเข้าใจ
เด็ก
เกี่ยวกับหลักสูตร
เพิ่มทักษะการ อิงมาตรฐาน
ดารงชีวิตใน
และการจัดการ
ศตวรรษที่
เรียนรู้ที่เน้น
21(Teacher
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
Coaching)
2.ครูร้อยละ 85
สามารถคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียน
การสอน
3.ครูร้อยละ 85
การจัดกิจกรรม
แสดงทักษะ การ
เรียนรู้ของ
นักเรียน
4.ครูร้อยละ 85
ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ครู
ที่มีต่อการเรียน
การสอน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรม
โดยยึดหลักสูตร
การศึกษา
แกนกลางขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551
1.ครูร้อยละ
95.00 อบรม
และทบทวนความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอิง
มาตรฐานและการ
จัดการ เรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.ครูร้อยละ
85.06 สามารถ
คิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการจัดการ
เรียนการ สอน
3.ครูร้อยละ95.00
การ จัดกิจกรรม
แสดงทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูร้อยละ89.12
ปรับเปลี่ยกระบวน
ทัศน์ครูที่มีต่อ
การเรียนdkilvo

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาส่ง
บุคลากรครูเข้า
รับการอบรม
อย่างทั่วถึง

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๐

ฝ่ายกิจการนักเรียน
เป้าหมาย
แผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของ
โครงการ
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนา
กิจกรรม
กิจกรรม)
ฯ)
สนองมาตรฐาน
ผู้เรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม
จริยธรรม
และทักษะใน
การดาเนิน
ชีวิต
เหมาะสมกับ
ความเป็นพล
โลกใน
ศตวรรษที่
21

แผนงานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมสวัสดี
คุณครู
-กิจกรรมจัด
ระเบียบแถว
- กิจกรรมเข้าคิว
สร้างวินัย
-กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
-กิจกรรมตอน
เช้าที่หน้าเสาธง
-กิจกรรมสร้าง
วินัยในการมา
เรียน
- กิจกรรมเชิดชู
เกียรติคนดีศรี
ซ.ศ.
- กิจกรรมบันทึก
เยาวชนคนดี

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1.ผู้เรียนร้อยละ 90
เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในตนเอง
สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนร้อยละ 90
เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น มี
ทักษะชีวิต
หมู่คณะและ
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
3. มีการติดตาม
ความประพฤติ
ปฏิบัติของผู้เรียนทุก
คนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียน
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
4. ผู้เรียนร้อยละ
90 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
แต่งกายสะอาด

ผลการ
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ปัญหา
แผนงาน
(แผนงาน
อุปสรรค
โครงการ
โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
กิจกรรม)
ผู้เรียนร้อยละ 90
บรรลุ
เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในตนเอง
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ
โรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง
ผู้เรียนร้อยละ 90
เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น มี
ทักษะชีวิตหมู่
คณะและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
มีการติดตาม
ความประพฤติ
ปฏิบัติของผู้เรียน
ทุกคนให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ
โรงเรียน
ผู้เรียนร้อยละ 90
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย
เครื่องแต่งกาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๑
ผลการ
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ปัญหา
แผนงาน
(แผนงาน
อุปสรรค
โครงการ
โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
กิจกรรม)
เรียบร้อย เครื่อง
และเครื่องใช้
แต่งกายและ
ส่วนตัวสะอาด
เครื่องใช้ส่วนตัว
มีการประเมินผล
สะอาด
การจัดกิจกรรม
5. มีการประเมินผล ป้องกัน แก้ไข
การจัดกิจกรรม
และพัฒนาผู้เรียน
ป้องกัน แก้ไข และ ทุกคน
พัฒนาผู้เรียนทุกคน มีการระบุและจัด
6.มีการระบุและจัด อันดับความเสี่ยง
อันดับความเสี่ยง
ภายใน/ภายนอก
ภายใน/ภายนอก
ทั้งเชิ้งปริมาณ/
ทั้งเชิ้งปริมาณ/เชิง เชิงคุณภาพทุกคน
คุณภาพทุกคน
มีการกาหนดกล
7.มีการกาหนดกล ยุทธ์และ
ยุทธ์และเป้าหมาย เป้าหมายในการ
ใน
บริหารความเสี่ยง
การบริหารความ
มีการกาหนด
เสี่ยง
วิธีการ มาตรการ
8.มีการกาหนด
กลไกการควบคุม
วิธีการ มาตรการ
ไม่ให้เกิด และลด
กลไก
ความเสี่ยงให้
การควบคุมไม่ให้
น้อยลง
เกิด และลดความ
เสี่ยง
ให้น้อยลง

เป้าหมาย
แผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของ
โครงการ
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนา
กิจกรรม
กิจกรรม)
ฯ)
สนองมาตรฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๒
ผลการ
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ปัญหา
แผนงาน
(แผนงาน
อุปสรรค
โครงการ
โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
กิจกรรม)
ผู้เรียนเป็นผู้ โครงการ Grow 1. ผู้เรียนร้อยละ
ร้อยละ 96.00 มี
บรรลุ
มีคุณธรรม to know
82 มีการระบุและ การกาหนดกล
จริยธรรม
- กิจกรรมคัด
จัดอันดับความเสี่ยง ยุทธ์และ
และทักษะใน กรอง
ภายในและภายนอก เป้าหมายในการ
การดาเนิน -กิจกรรม
โรงเรียนทั้งเชิง
บริหารความเสี่ยง
ชีวิต
แก้ปัญหาความ ปริมาณและเชิง
ร้อยละ 95.00 มี
เหมาะสมกับ เสี่ยง
คุณภาพ
การกาหนด
ความเป็นพล - กิจกรรมสร้าง 2. ผู้เรียนร้อยละ
วิธีการ มาตรการ
โลกใน
นิสัยห่งไกลความ 82 กาหนดกลยุทธ์ กลไกการควบคุม
ศตวรรษที่ เสี่ยง
และเป้าหมายใน
ไม่ให้เกิดและละ
21
การบริหารความ
ความเสี่ยงให้
เสี่ยง
น้อยลง
3. ผู้เรียนร้อยละ
82 มีการกาหนด
วิธีการ มาตรการ
กลไกการควบคุม
ไม่ให้เกิดและละ
ความเสี่ยงให้น้อยลง
เป้าหมาย
แผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของ
โครงการ
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนา
กิจกรรม
กิจกรรม)
ฯ)
สนองมาตรฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๓

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)
1.ผู้เรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ทักษะในการ
ดาเนินชีวิต
เหมาะสมกับ
ความเป็นพล
โลกในศตวรรษ
ที่ 21

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

แผนงาน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมแนะ
แนว
-กิจกรรมโลก
กว้างทาง
การศึกษา

1. เพื่อได้รับ
ข้อมูล / จัด
กิจกรรมแนะแนว
ที่พัฒนา
บุคลิกภาพของ
ผู้เรียน ผู้เรียน
รู้จักตนเอง
สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
ตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไข
และฝึก
ประสบการณ์ที่
เหมาะสม

1ผู้เรียนร้อยละ
85 ได้รับข้อมูล
/ จัดกิจกรรม
แนะแนวที่
พัฒนา
บุคลิกภาพของ
ผู้เรียน ผู้เรียน
รู้จักตนเอง
สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
ตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไข
และฝึก
ประสบการณ์ที่
เหมาะสม

2.ผู้เรียนมี
ความฉลาดทาง
สุขภาวะ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค
ระยะเวลาในการ
กาหนดแผนงาน
และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลยัง
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
จัดทาปฏิทินการรับ
-ส่งงานให้ทั่วถึง
ผู้เกี่ยวข้อง และ
มีการติดตามเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๔
ตัวชี้วัด
แผนงาน
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
โครงการ
(ของ
(แผนงาน
กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ)
โครงการ
สนองมาตรฐาน กิจกรรม)
2.เพื่อได้รับ
ข้อมูล / จัด
กิจกรรม
แนะแนว
การศึกษา
และการวาง
แผนการ
เรียน
3. เพื่อได้รับ
ข้อมูล/ จัด
กิจกรรม
แนะแนว
อาชีพให้
ผู้เรียนรู้จัก
อาชีพที่
หลากหลาย
และ
เหมาะสมกับ
ความถนัด

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
ข้อมูล / จัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษา
และการวางแผนการ
เรียนมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ89
3. ผู้เรียนร้อยละ96
ได้รับข้อมูล/ จัด
กิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้ผู้เรียนรู้จัก
อาชีพที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับ
ความถนัด

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๕

เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

4.เพื่อให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ( 1.4 )
5.เพื่อให้ผู้เรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติ
ผู้อื่น( 1.5 )

6. เพื่อให้
คาแนะนา
คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความ
เสมอภาค (7.6 )

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

4.ผู้เรียนร้อยละ
96 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแนะ
แนวเห็นคุณค่า
ในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
5.ผู้เรียนร้อยละ
94 ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะ
แนวมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น
6.ครูทุกคนที่ให้
คาแนะนา
คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอ
ภาคคิดเป็นร้อย
ละ 83

บรรลุ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๖

เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

แผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

7. เพื่อจัด
กิจกรรมแนะแนว
ที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถ
ความถนัดและ
ความ สนใจของ
ผู้เรียน (10.3 )

7.สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
แนะแนวที่ส่งเสริม
และตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถ
ความถนัด และ
ความ สนใจของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 93
8. จัดระบบดูแล 8.สถานศึกษามี
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ การจัดระบบดูแล
มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผู้เรียนที่
และครอบคลุม
มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนทุกคน (
และครอบคลุม
10.6 )
ผู้เรียนทุกคน
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อย
ละ 89
9.ผู้เรียนทุกคนมี
9.เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะที่พึง
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามตาม
ประสงค์ตามตาม หลักสูตร ผู้เรียนมี
หลักสูตร
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 93
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๗

เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
- กิจกรรมวัน
สาคัญทาง
ลูกเสือ
- กิจกรรม
ชุมนุม
-กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และสภา
นักเรียน
- กิจกรรม
ทาเนียบคนเก่ง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1.ครูผู้สอน
กิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี
และงานลูกเสือ –
เนตรนารีร้อยละ
100 ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของ
คณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2.ครูในแต่ละ
ระดับชั้นร้อยละ
100 จัดกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ตามความ
ถนัดและความ
สนใจของนักเรียน
3.ผลการประเมิน
การนิเทศร้อยละ
100 ได้รับการ
ปรับปรุง
4.ผู้เรียนทุก
ชุมนุมได้นาเสนอ
ผลงานภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

นักเรียนร้อยละ
86.40 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ
โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
ทาให้เห็นคุณค่า
ในตนเอง และ
ผู้อื่น มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม เช่นการ
เข้าร่วมประกวด
ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ประกอบ
จินตลีลา (Dancing
Team) การเข้า
ค่ายพักแรง
ลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนร้อยละ
92.60 ได้มีโอกาส
สร้างเสริม
ประสบการณ์ใน
การฝึกการคิด
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ใน
กิจกรรมปัจฉิม

บรรลุ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๘
เป้าหมาย
แผนงาน
(ของ
โครงการ
แผนพัฒนาฯ) กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

5.ผู้เรียนร้อยละ
100 รับข้อมูล /
จัดกิจกรรม
แนะแนวที่พัฒนา
บุคลิกภาพของ
ผู้เรียน ผู้เรียน
รู้จักตนเอง
สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
ด้วย ตนเอง
ตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไข
และฝึก
ประสบการณ์ที่
เหมาะสม
6.ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 100ได้รับ
ข้อมูล / จัด
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและ
การวางแผนการ
เรียนอย่าง
เหมาะสมกับ

นิเทศ และการเข้า
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

นักเรียนร้อยละ
85.60 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพ และ
มีสุขภาพจิตที่ดี
โดยผ่านกิจกรรม
Dancing Team

กิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมลุกเสือเนตรนารีเป็นต้น
นักเรียนร้อยละ
94.60 ได้รับการฝึก
ทักษะในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
ให้เกียรติผู้อื่น
นักเรียนร้อยละ
92.60 ที่เข้าร่วม
โครงการได้ค้นหา
ความสามารถ
ความถนัดของ
ตนเอง และ เข้า
ร่วมแข่งขันกับ
องค์กรภายนอก

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๗๙

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

กับศักยภาพของ
ตนเอง
7.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้รับข้อมูล
/ จัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพให้
ผู้เรียนรู้จักอาชีพ
ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับ
ความถนัด
8.สภานักเรียนมา
จากการเลือกตั้ง
ร้อยละ100
9.สภานักเรียน
ได้รับคาปรึกษา
แนะนาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
10.ผู้เรียนร้อยละ
90 เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มี
ความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๐

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

11.ผู้เรียนร้อยละ
90 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
12. ผู้เรียนร้อยละ
81 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้าง
ผลงานจากเข้า
กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ
13.สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่
ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ ความ
สามารถ ความ
ถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน
ทุกคน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๑
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

14. สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน
15.ผู้เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
1.ผู้เรียนเป็นผู้ โครงการสร้าง 1. ผู้เรียนร้อยละ
มีคุณธรรม
เสริมทักษะ
86 เห็นคุณค่าใน
จริยธรรม และ ชีวิต
ตนเองและผู้อื่น มี
ทักษะในการ
ความมั่นใจ
- กิจกรรม
ดาเนินชีวิต
แสดงออกอย่าง
Dancing
เหมาะสมกับ
เหมาะสม
Team
ความเป็นพล
2. ผู้เรียนร้อยละ
- กิจกรรม
โลกในศตวรรษ
86 รู้จักการคิด
ปัจฉิมนิเทศ
ที่ 21
วิเคราะห์
- กิจกรรมค่าย
ตัดสินใจ และ
พักแรมลูกเสือแก้ปัญหาอย่าง
เนตรนารี
สร้างสรรค์
3. ผู้เรียนร้อยละ
86 ได้รับการ
ส่งเสริม
ความสามารถ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

นักเรียนร้อยละ
86.40 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ
โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
ทาให้เห็นคุณค่าใน
ตนเอง และผู้อื่น
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม เช่น
การประกวดเต้น
(Dancing Team )
นักเรียนร้อยละ
92.60 ได้รับการ
ฝึกทักษะในการ

บรรลุ

1. วิธีการให้ข้อมูล
ข่าวสารกับ
นักเรียนยังไม่
ทั่วถึง และไม่ค่อย
หลากหลาย
2. การ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยังไม่ค่อย
น่าสนใจเท่าที่ควร

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๒
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

ความถนัด และ
ความสนใจ
ของผู้เรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ
86 มีสุนทรียภาพ
และมีสุขภาพจิตที่
ดี
5. ผู้เรียนร้อยละ
86 ได้รับการ
เสริมสร้างให้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น

อยู่ร่วมกับผู้อื่น
รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
นักเรียนร้อยละ
85.60 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพ และ
มีสุขภาพจิตที่ดี
โดยผ่านกิจกรรม
Dancing Team เป็น
ต้น
นักเรียนร้อยละ
94.60 ได้รับการ
ฝึกทักษะในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
นักเรียนร้อยละ
92.60 ที่เข้าร่วม
โครงการได้ค้นหา
ความสามารถ
ความถนัดของ
ตนเอง และ เข้า
ร่วมแข่งขันกับ
องค์กรภายนอก

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๓

เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะในการ
ดาเนินชีวิต
เหมาะสมกับ
ความเป็นพล
โลกในศตวรรษ
ที่ 21

แผนงาน
ระดับชั้น

1. ผู้เรียนร้อยละ
85 ได้รู้ถึงโทษ
ของการขาดเรียน
และมาสาย

-กิจกรรมเช็ค
สถิตินักเรียน
ขาดลามาสาย

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

1. ได้ทราบถึง
พฤติกรรมการมา
โรงเรียนสายของ
นักเรียนโรงเรียน
2. รู้วิธีการแก้ไข
2. ผู้เรียนร้อยละ
ปัญหาพฤติกรรม
85 ได้เผยแพร่
การมาโรงเรียน
และรณรงค์เรื่อง
สายของนักเรียน
การขาดเรียนและ
ซางตาครู้สศึกษา
มาสาย
เพื่อนามาเป็น
3. ผู้เรียนร้อยละ
แนวทางในการ
85 ได้สร้าง
แก้ไขปัญหาการ
ความสัมพันธ์
มาโรงเรียนสาย
ระหว่างผู้เรียน
ของนักเรียน 3.
และบุคลากรใน
นักเรียนจะ
โรงเรียน
สามารถ
4. ผู้เรียนร้อยละ
ปรับเปลี่ยน
85 ได้รู้จักวิธีการ
พฤติกรรมรวมถึง
หลีกเลี่ยงการขาด
ความรับผิดชอบ
เรียนและมาสาย
ในการพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น
4. นักเรียนจะ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียของ
โรงเรียนได้
โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

บัตรนักเรียนบ้าง
คนมีปัญหาไม่
สามารถสแกนได้
และนักเรียนบ้าง
ส่วนมาแล้วไม่
สแกนบัตรการเช็ค
ในห้องกับโปรแกรม
จึงไม่ตรงกัน

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๔
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะในการ
ดาเนินชีวิต
เหมาะสมกับ
ความเป็นพล
โลกในศตวรรษ
ที่ 21

แผนงานสวัสดิ
ภาพผู้เรียน
- กิจกรรม
รักษาความ
ปลอดภัย
- กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมวัน
ต่อต้านสาร
เสพติดโลก
- กิจกรรมให้
ความรู้เรื่อง
สารเสพติด
-กิจกรรมตรวจ
สารเสพติด

1. ครูร้อยละ 100
ดูแลความ
ปลอดภัยแก่
นักเรียน
ตามบริเวณต่าง ๆ
ของโรงเรียนและ
อานวยความ
สะดวกแก่
ผู้ปกครองและ
บุคคลที่มาติดต่อ
2. เพื่อให้บริการ
ทางด้านการ
รักษาพยาบาลแก่
นักเรียน ครู
และบุคลากรของ
โรงเรียนร้อยละ
100
3. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ
และตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดย
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
แพทย์ร้อยละ 96

ครูร้อยละ 100ดูแล
ความปลอดภัยแก่
นักเรียนตาม
บริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและ
อานวยความ
สะดวกแก่
ผู้ปกครองและ
บุคคลที่มาติดต่อ
ร้อยละ100
ให้บริการทางด้าน
การรักษาพยาบาล
แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรของ
โรงเรียน
ร้อยละ 96เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันต่าง
ๆ และตรวจ
สุขภาพนักเรียน
โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
แพทย์
ผู้เรียนร้อยละ100มี
การตรวจหาสิ่ง
เสพติดและ
อบายมุขทั้งปวง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

ควรพัฒนาในเรื่อง
ของการตรงต่อ
เวลาของการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกเสือ
จราจรครูที่มีหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่เวรใน
แต่ละช่วงเวลา
และแต่ละจุดควร
มาให้ตรงเวลาและ
ดูแลเวรอย่างเต็ม
ความสามารถ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๕
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

โครงการ SC
วัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ
-กิจกรรมวัน
ศุกร์กับสุขภาพ
- กิจกรรม
ฝึกซ้อมกีฬา
แข่งขันเพื่อ
พัฒนานักกีฬา
สู่อาชีพ
-กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน เฟื่อฟ้า
เกมส์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
4. เพื่อให้มีการ
ตรวจหาสิ่งเสพติด
และอบายมุข
ทั้งปวงร้อยละ
100
1. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ
82 เห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น มี
ค ว า ม มั่ น ใ จ
แสดงออกอย่ า ง
เหมาะสม
2. ผู้เรียนร้อยละ
82 รู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพ
ติด เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย
อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
3. ผู้เรียนร้อยละ
82 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
4. ผู้เรียนร้อยละ
82 มีพฤติกรรม
ความฉลาดทาง
สุขภาวะของเด็ก

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

ร้อยละ 82 เห็น
คุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น มีความ
มั่นใจ แสดงออก
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 82 มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 82 มี
พฤติกรรมความ
ฉลาดทางสุขภาวะ
ของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
ร้อยละ 82มีความรู้
ปฏิบัติ เรื่อง การ
สร้างเสริมความ
ฉลาดทางสุขภาวะ
ของเด็กเยาวชน
และครอบครัว
ร้อยละ 82 ได้รับ
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการสร้าง

บรรลุ

สถานที่ในการ
ฝึกซ้อมไม่เพียงพอ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๖
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

5. ผู้เรียนร้อยละ
82 มีความรู้
ปฏิบัติ เรื่อง การ
สร้างเสริมความ
ฉลาดทางสุขภาวะ
ของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
6. ผู้เรียนร้อยละ
82 ได้รับ
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการสร้าง
เสริมความฉลาด
ทางสุขภาวะของ
เด็ก เยาวชน
และ ครอบครัว
จากองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
7. ผู้เรียนร้อยละ
82 ฝึกทักษะ
ความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การแสดง
8. ผู้เรียนร้อยละ
82 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากสิ่ง
เสพติด

เสริมความฉลาด
ทางสุขภาวะของ
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

ร้อยละ 82 ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากสิ่ง
เสพติด

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๗
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

9. ผู้เรียนร้อยละ
82 รู้ เข้าใจ และ
คิดวิเคราะห์
สมรรถภาพทาง
กายและ
ความสามารถ
ทางด้าน ร่างกาย
รวมทั้ง
กระบวนการ
เสริมสร้างและ
แก้ไขสมรรถภาพ
ทางร่างกาย
10. ผู้เรียนร้อยละ
82 มีสมรรถภาพ
ทางร่างกาย และ
น้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๘
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

สถานศึกษามี
ภาคีเครือข่าย
การจัดการ
เรียนรู้และร่วม
พัฒนากับ
สถานศึกษา
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ
และ ระหว่าง
ประเทศ

แผนงาน
สัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมวัน
ไหว้ครู
- กิจกรรมวัน
คล้ายวันพระ
ราชสมภพ
- กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวัน
เด็ก

1. มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชน
วัดสถาบันทาง
วิชาการ
องค์กรภาครัฐ
เอกชนร้อยละ 86
2.นักเรียนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ใน
ชุมชนร้อยละ 86
3.คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติ
หน้าที่พัฒนา
สถานศึกษา ร้อย
ละ86
4.ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา
สถานศึกษา ร้อย
ละ 86
5. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง

ร้อยละ 96.00
ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
ร้อยละ 95.00มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ร้อยละ89.00มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

-

.

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๘๙
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน
และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ86
6.ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพด้าน
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก ร้อยละ
86
7.ผู้เรียนดาเนิน
ชีวิตอย่างเรียบ
ง่าย พอเพียง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๐
เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะในการ
ดาเนินชีวิต
เหมาะสมกับ
ความเป็นพล
โลกในศตวรรษ
ที่ 21

โครงการวิถี
งามตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

1. ครูร้อยละ 100
ดูแลความ
ปลอดภัยแก่
นักเรียน
ตามบริเวณต่าง ๆ
ของโรงเรียนและ
- กิจกรรมของ
อานวยความ
หายได้คืน
สะดวกแก่
- กิจกรรมรู้จัก
ผู้ปกครองและ
คิด รู้จักใช้
บุคคลที่มาติดต่อ
อย่างรู้จัก
2. เพื่อให้บริการ
คุณค่า
ทางด้านการ
-กิจกรรมออม
รักษาพยาบาลแก่
ทรัพย์
นักเรียน ครู
-กิจกรรม
และบุคลากรของ
ประหยัดน้า ไฟ
โรงเรียนร้อยละ
100
3. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ
และตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดย
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
แพทย์ร้อยละ 96

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

1.ผู้เรียนร้อยละ
92.80ดาเนินชีวิต

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)
บรรลุ

ปั ญหำอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

-

อย่างเรียบง่าย
พอเพียง
2.ผู้เรียนร้อยละ
95.47มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
3.ผู้เรียนร้อยละ
95.00 เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรที่
เหลือใช้

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๑

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

แผนงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
ระบบการเงิน
การบัญชีมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน
1. มีแผนการใช้
งานการเงินและ จ่ายงบประมาณ
บัญชี
ประจาปีเพื่อ
จัดสรร
งบประมาณส่วน
ต่าง ๆ ร้อยละ 82
2.การดาเนินงาน
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและ
มีการายงานผล
ด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชี
ร้อยละ 82
3. มีระบบการทา
บัญชีที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล
ร้อยละ 100

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

ระบบการเงิน
การบัญชีของ
โรงเรียนเป็น
ระบบตามหลัก
สากล และมีการ
จัดสรร
งบประมาณส่วน
ต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ
95

บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๒
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

4. โรงเรียนมี
ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน
ร้อยละ 82
5. ระบบ
การเงินการบัญชี
มีประสิทธิภาพ
ตามระบบ
งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน
ร้อยละ 100
6. ผู้บริหาร
สามารถบริหาร
จัดการการศึกษา
ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 82

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๓

เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนา
ฯ)

ระบบการเบิก
จ่ายพัสดุของ
โรงเรียนเป็น
ระบบและมี
ขั้นตอนที่
ชัดเจน

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
แผนงาน
งานพัสดุ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1. ระบบงานพัสดุ
เป็นไปอย่างมี
ระบบมีขั้นตอน
ชัดเจน ตรงตาม
แผนปฎิบัติการของ
โรงเรียน
2. มีกาตรวจสอบ
ระบบงานพัสดุ
อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ
3. การ
ประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันร้อยละ 82
4. มีการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
5.มีการจัดทา
เอกสารด้านการรับ
พัสดุอย่างถูกต้อง
ชัดเจน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1. ระบบการเบิก
พัสดุ จัดทาเป็น
ระบบ ร้อยละ
80.00
2.การขออนุมัติ
จัดซื้อพัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆมี
เอกสารการ
อนุมัติชัดเจน
ร้อยละ 82
3. บุคลากร
ภายในโรงเรียน
ดาเนินการขอ
อนุมัติและได้รับ
พัสดุ อุปกรณ์
ตามที่ขออนุมัติ
ตรงตามความ
ต้องการ
ร้อยละ 83.00

บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๔

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1. เพื่อให้การรับ
ส่งหนังสือ
ราชการ และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้องเป็น
ปัจจุบัน
ร้อยละ82
2. เพื่อให้งาน
เอกสารสาร
บรรณเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 82

บรรลุ
เป้าหมาย

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

6. ผู้บริการ
สามารถบริการ
จัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 82

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ระบบงาน
แผนงาน
ธุรการและ
งานธุรการและ
ระบบงานด้าน
สารบรรณ
สารบรรณเป็น
ระบบและเอื้อ
ต่อบุคลากร
ภายในโรงเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1. การรับ ส่ง
หนังสือราชการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็น
ปัจจุบัน
2. งานเอกสาร
สารบรรณ เป็น
ระบบมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 82
3. การปฏิบัติงาน
ธุรการที่มีความ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๕

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ถูกต้องสมบูรณ์
เป็นปัจจุบันและ
ตรวจสอบได้
4. ผู้บริหาร
สามารถบริหาร
จัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 82
สถิตินักเรียน
และทะเบียน
นักเรียนเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถเป็น
ฐานข้อมูลให้
บุคลากร
ภายในโรงเรียน
ได้ใช้ประโยชน์
ได้

แผนงาน
งานทะเบียน
และสถิติ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

3. เพื่อให้งาน
ธุรการที่มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์
และตรวจสอบ
ได้ร้อยละ 82
4. เพื่อผู้บริหาร
สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ใน
แผนปฎิบัติ
ข้อมูลสถิติ
ทะเบียนและ
นักเรียนและ
สถิตินักเรียน
ทะเบียนนักเรียน เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน ร้อย และสามารถ
ละ 95
ตรวจสอบ

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๖
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ระบบการขอใช้
แผนงาน
บุคลากรภายใน
ยานพาหนะ
งานยานพาหนะ โรงเรียนได้รับการ
และการ
บริการตรงตาม
บารุงรักษา
เวลาทีข่ อใช้
ยานพาหนะ
บริการ
ดาเนินการเป็น
ระบบและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1. ระบบการขอ
ใช้บริการ
ยานพาหนะเป็น
ระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้
ร้อยละ 85.00
2. การ
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ยานพาหนะ
ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา
3. ผู้รับบริการ
ได้รับการบริการ
ตรงตามคาขอใช้
ยานพาหนะ
ร้อยละ 85

บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๗

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ
ที่เน้น
มาตรฐาน โดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาล
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ
ที่เน้น
มาตรฐาน โดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาล

แผนงานสรรหา
-เอกสารแบบ
แสดงเจตจานง/
การรับสมัคร

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

วางแผนการ
จัดสรรบุคลากร
โดยกาหนด
อัตรากาลัง
บุคลากรตาม
สายงานและ
สาขาวิชาที่
ต้องการ
แผนงานพัฒนา 1. บุคลากร
1.บุคลากร
บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ ครูผู้สอนเกิด
86 เกิดความรู้
ความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเทคนิค เทคนิคการ
การจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่
ที่เน้น ผู้เรียนเป็น เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
สาคัญ
2. บุคลากร
บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ ครูผู้สอนเกิด
86 เกิดความรู้
ความรู้ความ
ความเข้าใจการ เข้าใจการเขียน
เขียนแผนการ
แผนการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่ เรียนรู้ที่เน้น
เน้นผู้เรียน เป็น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ
สาคัญ
3. บุคลากร
บุคลากรครู
ครูผู้สอนร้อยละ พัฒนาการ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

บุคลากรร้อยละ
100 ได้สอนตรง
ตามสายงานและ
สาขาวิชาที่
ต้องการ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๘
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการ
ปรับการสอน
4. บุคลากรครู
และบุคลากร
สนับสนุนร้อยละ
86 ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
5. บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา(7.8)
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ
ที่เน้น
มาตรฐาน โดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาล

แผนงาน
ประเมิน
บุคลากร

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

บุคลากรร้อยละ
100 ได้รับการ
ประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับ
การสอน(7.7)
บุคลากรครู
และบุคลากร
สนับสนุนได้รับ
การเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์
(7.7.2)
บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของ
สถานศึกษา(7.8
มีประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร
เป็นการ
พิจารณาความดี
ความชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

บรรลุ

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๙๙
เป้าหมาย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
(ของแผนพัฒนา
โครงการ
ความสาเร็จ
ฯ)
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ
-กิจกรรมธรรมะ
สัญจร
-กิจกรรม
คุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมอบรม
หน้าเสาธง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1. ครูร้อยละ 86
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
2. ครูร้อยละ
86 เป็นคนดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในความ
เป็นครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูร้อยละ
86 ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 ครู
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของ
สถานศึกษา
ร้อยละ 97.80
ครูเป็นคนดี มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมใน
ความเป็นครู
ร้อยละ 97.92
ครูปฎิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมี
ประสิทธิผล

บรรลุ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๐
เป้าหมาย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
(ของแผนพัฒนา
โครงการ
ความสาเร็จ
ฯ)
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับ
การสอน
4. บุคลากรครู
และบุคลากร
สนับสนุนร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

บุคลากร
ครูผู้สอนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เข้าใจ
การเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับ
การสอนได้รับ
การเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์
บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของ
สถานศึกษา(7.8)

บรรลุ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๑
เป้าหมาย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
(ของแผนพัฒนา
โครงการ
ความสาเร็จ
ฯ)
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
90เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

86 ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
5. บุคลากรครู
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา (7.8)

เป้าหมาย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
(ของแผนพัฒนา
โครงการ
ความสาเร็จ
ฯ)
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
ครูและผู้เรียน
ดาเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ ซ.ศ.
พอเพียง

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๒
แผนงาน
โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
(ของแผนพัฒนาฯ)
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการกิจกรรม)

2. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 เกิดความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. บุคลากร
ครูผู้สอนร้อยละ
86 มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการ
สอน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

2. บุคลากรครูผู้สอน
ร้อยละ 92เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. บุคลากรครูผู้สอน
ร้อยละ90 มี
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๓
แผนงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนาฯ)
(โครงการกิจกรรม)
สนอง
มาตรฐาน
บุคลากรมีส่วน แผนงาน 1. ครูและพนักงาน
ร่วมในการ
สวัสดิการ ร้อยละ100 ได้รับ
บริหารจัดการ ที่
การจัด
เน้นมาตรฐาน
สวัสดิการต่างๆ
โดยยึดหลักธรร
2. ครูและพนักงาน
มาภิบาล
ร้อยละ100มีการ
ทางานร่วมกัน
มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะมี
บรรยากาศที่ดี

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
ร้อยละ100
สถานศึกษาจัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมและ
เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
การทางานร่วมกัน
มีความรักความ
สามัคคี ในหมู่คณะ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๔

ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพ
แผนงาน
โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
(ของแผนพัฒนาฯ)
สนอง
มาตรฐาน
บุคลากรมีส่วน แผนงาน
ร่วมในการ
นโยบาย
บริหารจัดการ ที่ และแผน
เน้นมาตรฐาน
1.กิจกรรม
โดยยึดหลักธรร การจัดทา
มาภิบาล
คู่มือ
ปฏิบัติงาน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการกิจกรรม)

1.สถานศึกษามี
ดาเนินการอย่างมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรร้อยละ
82
2.บุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ
82 พึงพอใจในการ
บริหารจัดการ
3.สถานศึกษามี
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินการที่
สนับสนุนส่งเสริม
ผู้เรียนที่บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา
ร้อยละ 82
4.ผู้บริหารใช้
หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ผู้บริหารมีภาวะผู้นา บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 92.60 มี
ความคิดริเริ่มที่ส่งผล
ต่อผู้เรียนในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมี
โครงสร้างบริหารที่
ชัดเจน ดาเนินการ
บริหารจัดการโดยใช้
หลัก PDCA เน้นการ
มีส่วนร่วมร้อละ
91.60ของทุกฝ่าย
และใช้ปัญหาอันเกิด
จากการเรียนการ
สอนมาทาการวิจัย
เพื่อแก้ไขผู้บริหารได้
ใช้หลักการกระจาย
อานาจร้อยละ 95.60
เน้นการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้
มีภาวะผู้นา
สามารถเป็น

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มทีม
ทางานใน
การมีส่วน
ร่วมพัฒนา
ให้เป็น
รูปธรรม
ชัดเจน

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๕
แผนงาน
โครงการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
(ของแผนพัฒนาฯ)
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการกิจกรรม)

และใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือ
ผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการ
จัดการ
5.มีการจัดการ
บริหารความเสี่ยง
6.ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
การศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้
7.ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อม
รับการกระจาย
อานาจ
8.ผู้เรียน
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัด
การศึกษา ร้อยละ
82
9.ผู้บริหารให้
คาแนะนา
คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ต้นแบบได้ผู้ปกครอง
นักเรียนพึงพอใจใน
การบริหารจัดการ
คิดเป็นร้อยละ
97.20

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๖
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ) โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(โครงการกิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพ
10.คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
ร้อยละ 82
11.คณะกรรมการ
สถานศึกษากากับ
ติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๗
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
กิจกรรม
(ของแผนพัฒนาฯ)
(แผนงาน โครงการ
สนอง
กิจกรรม)
มาตรฐาน
บุคลากรมีส่วน
โครงการร่วม 1บุคลากรครุและ
ร่วมในการบริหาร ปลูกจิตสานึก บุคลากร
จัดการ ที่เน้น
สนับสนุนร้อยละ
ธรรมมาภิ
มาตรฐาน โดยยึด
82 มีความรู้
บาล
หลักธรรมาภิบาล
ความเข้าใจ
ประพฤติและ
-กิจกรรม
ปฏิบัติตนโดยใช้
เสริมสร้าง
มาตรฐานด้าน หลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
ครูร้อยละ 100 เข้า
รับการอบรมสัมมนา
ส่วนครูระดับหัวหน้า
ได้นาคู่มือเป็น
แนวทางปฏิบัติหน้าที่
ตลอดปีการศึกษา

คุณธรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรค
(แผนงาน
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
กิจกรรม)

บุคลากรครูและ
บุคลากร
สนับสนุนมี
ความเช้าใจใน
เรื่องธรรมาภิ
บาลและ
นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ประจาวัน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อ
การกากับ
ติดตาม

จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร
ได้มีจิตสานึก
ธรรมมา
ภิบาล

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๘
เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนาฯ)

1.บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ ที่เน้น
มาตรฐาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2.สถานศึกษามี
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
แผนงาน
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษา
1.กิจกรรม
จัดทา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
2.กิจกรรม
พัฒนา
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษา
3.กิจกรรม
ตรวจคุณภาพ
ภายในภาค
เรียนละ 1
ครั้ง
4. กิจกรรม
การจัดทา
แผนปฏิบัติ
การ
5 กิจกรรม.
การรายงาน
ประเมิน
คุณภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1.นาผลประเมิน
การปฏิบัติงาน
ของหน้าที่
ของผู้อานวยการ
โดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.นาผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน และ
ภายนอกมา
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร้อย
ละ 88
3.ปฏิบัติงานตาม
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
และการนาผล
การประเมินไปใช้
ในการพัฒนา
สถานศึกษาร้อย
ละ 88
4.นาผลประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา
ผลการประเมิน
ภายใน(IQA) โดย
ต้นสังกัด

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

คณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย ปรับการเก็บ
สถานศึกษาร่วมกัน
ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเมินการบริหาร
word และ Pdf
จัดการของโรงเรียน
โรงเรียนได้นาผลการ
ประเมินภายในมาใช้
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ในทุกปีการศึกษา
โรงเรียนได้จัดทา
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง และ
นาผลจากกการ
ประเมินมาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน
โรงเรียนใช้ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน
ปีละ 2 ครั้ง มาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และ
โรงเรียนได้
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาของ
โรงเรียนโดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนา

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๐๙
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ)
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
ภายในและ
SAR

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

และผลการ
ประเมินภายนอก
(EQA) โดย
สมศ. ไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา
ร้อยละ 88
5.กาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
6.จัดทาและ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ร้อยละ 88
7.ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
โรงเรียนจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในปีละ 2 ครั้ง มี
การนาผลมาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
ร่วมกัน
โรงเรียนได้ศึกษา
ประเมินผลการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ และ
ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจัดทา
รายงานประจาปีเพื่อ
รายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน
นอกจากการทา
รายงานประจาปีแล้ว
โรงเรียนได้จัดทา
รายงานประเมิน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๐
เป้าหมาย
(ของแผนพัฒนาฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

สถานศึกษาร้อย คุณภาพการศึกษา
ละ 88
เพือ่ ส่งรายงานต่อต้น
8.นาผลการ
สังกัด
ประเมินคุณภาพ
ทั้งภายใน
และภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
9.จัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็น
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในร้อยละ 88

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๑
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ)
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
1.บุคลากรมีส่วน โครงการ
ร่วมในการบริหาร จัดทารายงาน
จัดการ ที่เน้น ประจาปี
มาตรฐาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2.สถานศึกษามี
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

จัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็น
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุเป้าหมาย
โรงเรี ยนได้
ดาเนินการรวบรวม
ผลการประเมินแต่
ละมาตรฐาน รวมทัง้
การรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
ทุกมาตรฐานเพื่อ
รายงานให้ ผ้ มู ีสว่ น
เกี่ยวข้ องรับทราบ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

การปรับ
มาตรฐานของ
โรงเรียนให้
สอดคล้องกับ
ของกระทรวง
เพื่อลดภาระ
การจัดทา
รายงาน
ประจาปีที่ต้อง
ทา 2 รูปแบบ
คือรายงานตาม
มาตรฐานของ
ตันสังกัดคือฝ่าย
การศึกษา 17
มาตรฐานและ
ของกระทรวง
ปรับเป็น
รายงาน 4
มาตรฐาน

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๒
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ)
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
1.สถานศึกษามี แผนงาน
การบริหารจัดการ สารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน(Regular
Data
Monitoring)
และ
ตรวจสอบได้
2.สอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน
ต่อผลการจัด
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ร้อยละ 88
3.การทาจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาร้อย
ละ 88

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

โรงเรียนมีการจัดทา บรรลุเป้าหมาย
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้
โปรแกรมบริหาร
จัดการด้วย
เทคโนโลยี การ
ดาเนินงานเกิดความ
คล่องตัว ข้อมูลมี
ความถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้
บุคลากรในโรงเรียน
สามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ครูได้
ใช้ระบบบริหาร
จัดการในรายงาน
ข้อมูล เก็บข้อมูล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปรับการเก็บ
ข้อมูลเป็นไฟล์
word และ Pdf
และปรับข้อมูล
ให้ถูกต้องเสมอ
ตลอดปี
การศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๓
เป้าหมาย

แผนงาน
(ของแผนพัฒนาฯ)
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน
1.สถานศึกษามี แผนงานวิจัย
การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1. ครูร้อยละ 95
รับทราบนโยบาย
เกี่ยวกับ
การวิจัยของ
โรงเรียน
2. โรงเรียน มี
ผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. ผลงานวิจัย
ของโรงเรียน ร้อย
ละ 80
ได้รับการเผยแพร่
อย่างเป็นระบบ
4.ครูร้อยละ 80
นาผลการ
ศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่บรรลุ ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

โรงเรียนสร้างความ บรรลุเป้าหมาย
ตระหนักให้ครูถึง
ความจาเป็นในการ
จัดทาวิจัย ทั้งวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และวิจัยเพื่อนา
ผลมาพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียน นอกจากนัน้
ในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมีการปรับ
แบบประเมินความ
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนเอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

การจัดทาวิจัยที่
สอดคล้องกับ
เหตุการณ์
ปัจจุบันและ
สถานการณ์ของ
โรงเรียนเพื่อนา
ผลมาพัฒนา
โรงเรียนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๔

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

อาคารสถานที่ แผนงานอาคาร 1)อาคาร 2
อาคารเป็น
สภาพแวดล้อม สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
และแหล่ง
เรียบร้อยเอือ้ ต่อ
เรียนรู้ เอื้อต่อ
การใช้งาน ร้อย
การเรียนการ
ละ92
สอน
2)ภูมิสถาปัตย์
สาธารณูปโภค
1 แห่ง มีความ
ครบ ครัน
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติเป็น
สื่อวัสดุ
มิตรกับ
อุปกรณ์ และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ร้อยละ
สมบูรณ์
95
ทันสมัย
3)สภาพแวดล้อม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

1)อาคารสถานที่ บรรลุ
ร้อยละ 96เป็น เป้าหมาย
ระเบียบ
เรียบร้อยเอื้อ
ต่อการใช้งาน
2)ภูมิสถาปัตย์
ร้อยละ 95มี
ความสอดคล้อง
กับธรรมชาติ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
3)มี
สภาพแวดล้อม
ร้อยละ 96.20
2 อาคาร สะอาด สะอาด
สุขลักษณะ
สุขลักษณะ
สวยงาม ร้อยละ สวยงาม
92

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ให้มีการรณรงค์ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
ความสะอาด
รักษาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้มาก
ขึ้น

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๕

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

4)ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
จานวน 65 ห้อง
มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มี
สิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพ ใช้
การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน ร้อยละ92
5)บุคลากรจานวน
1,300 มี
ประสบการณ์ตรง
ในการซ้อมแผน
ฉุกเฉิน ร้อยละ92

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

4)ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนร้อย
ละ 95มั่นคง
สะอาด และ
ปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน
5)บุคลากรร้อยละ
92มีประสบการณ์
ตรงในการซ้อม
แผนฉุกเฉิน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน2อาคาร
ภูมิสถาปัตย์1แห่ง
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ65
ห้องบุคลากรได้
ซ้อมแผนฉุกเฉิน
1,400 คน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๖

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

แผนงาน
โภชนาการ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

1)บุคลากรร้อยละ
100ได้รับบริการ
อาหารและ
เครื่องดื่มที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ
2)สถานที่นั่ง โต๊ะ
อาหารร้อยละ 90
สะอาดเพียงพอ
3)มีการจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่มภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

1)บุคลากรร้อย บรรลุ
ละ 100ได้รับ เป้าหมาย
บริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ
2)สถานที่นั่ง
โต๊ะอาหารร้อย
ละ 93สะอาด
เพียงพอ
3)มีการจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม
ภาคเรียนละ 1
4)โรงอาหารและ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ครัวร้อยละ 90
ละ 92
สะอาดอยู่ใน 4)โรงอาหารและ
สภาพที่ถูก
ครัวร้อยละ
สุขลักษณะ
96.20สะอาออยู่
ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ควรมีเมนูอาหารที่
หลากหลาย

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๗
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

แผนงานอนามัย 1)ห้องน้า ห้อง
สุขา ร้อยละ
90 สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ

2)ร้อยละ 90
ของอาหารที่
ให้บริการ สะอาด
ปลอดภัยและถูก
หลักอนามัย
3) ร้อยละ 90
ของสถานที่นั่ง ที่
จาหน่าย และตู้
น้าดื่มที่ให้บริการ
แก่ผู้เรียนพอเพียง
และทั่วถึง
4)ร้อยละ 90
ของโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
และความ
ปลอดภัยของ
ผู้เรียนมีคุณภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

1)มีบริการ บรรลุ
เกี่ยวกับห้องน้า เป้าหมาย
ห้องสุขา ที่
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ คิด
เป็นร้อยละ 96
2)บริการด้าน
โภชนาการร้อย
ละ96 สะอาด
ปลอดภัยและถูก
หลักอนามัย
3)สถานที่นั่งที่
จาหน่ายและตู้
น้าดื่มไว้บริการ
แก่ผู้เรียนอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง คิดเป็น
ร้อยละ 92
4)มีโครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
ความปลอดภัย
ของผู้เรียน คิด
เป็นร้อยละ 93

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๘
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

กิจกรรมความรู้คู่ 1)มีการส่งเสริม
สุขภาพ
ความรูค้ ู่สุขภาพ
ของเด็กเยาวชน
และครอบครัว
ร้อยละ 90
2)นักเรียนรัก
ตนเอง ดูแล เอา
ใจใส่สุขภาพ
ร่างกายของ
ตนเอง อย่าง
สม่าเสมอ ร้อยละ
90
3)นักเรียนได้รับ
ความรู้คู่สุขภาพ
และรับการตรวจ
สุขภาพร่างกาย
ร้อยละ 90

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1)มีการส่งเสริม
ความรู้คู่สุขภาพ
ของเด็กเยาวชน
และครอบครัว
ร้อยละ 90.51
2)นักเรียนรัก
ตนเอง ดูแล
เอาใจใส่สุขภาพ
ร่างกายของ
ตนเอง อย่าง
สม่าเสมอ ร้อย
ละ 90.51
3)นักเรียนได้รับ
ความรู้คู่สุขภาพ
และรับการตรวจ
สุขภาพร่างกาย
ร้อยละ 95.35

บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๑๙
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

แผนงาน
1)จัดระบบ
เทคโนโลยี และ ฐานข้อมูล
โสตทัศนูปกรณ์ สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน(Regular
Data
Monitoring)
และตรวจสอบได้
2)สอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนผู้ปกครอง
ชุมชนต่อผลการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อย
ละ 88
3)การทาจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาร้อย
ละ 88

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1)มีการ
จัดระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน
(Regular Data
Monitoring)
และตรวจสอบ
ได้ ร้อยละ 95
2)มี
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน
ต่อผลการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาร้อย
ละ 93
3)มีการทา
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และ
ใช้สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาร้อย
ละ 95

บรรลุ
เป้าหมาย

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

เสนอให้มีสื่อสาร
ไร้สาย

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๒๐

แผนงาน
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ความสาเร็จ แผนงาน โครงการ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน
ฯ)
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน โครงการกิจกรรม)
เป้าหมาย

แผนงาน
ครุภัณฑ์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1)ร้อยละ 90
ของทะเบียน
ครุภัณฑ์ถูกต้อง
เป็นระบบ
2)ร้อยละ 90
ของอุปกรณ์ของ
ใช้ในห้องเรียนมี
คุณภาพเบิกจ่าย
อย่างสะดวก
3)ร้อยละ 90
ของเอกสารการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์
ถูกต้อง
4) ร้อยละ 90
ของเอกสารการ
ตรวจสอบและ
จาหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ถูกต้อง
5)สถานศึกษามี
คุณภาพด้านการ
ให้บริการ
ครุภัณฑ์ใช้สอย
ในห้องเรียนร้อย
ละ 90

1)ครุภัณฑ์ร้อยละ
92มีทะเบียน
ถูกต้องเป็นระบบ
2)ครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษาร้อยละ
93อยู่ในสภาพใช้
งานได้เสมอแล
เพียงพอ
3)มีเอกสารการ
เบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ถูกต้อง
เน้นความประหยัด
เป็นสาคัญร้อยละ
92.20
4)เอกสารร้อยละ
92มีการตรวจสอบ
และจาหน่าย
ครุภัณฑ์ถูกต้อง
5)สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง คิด
เป็นร้อยละ 95

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

รณรงค์ให้
ช่วยกันรักษา
ครุภัณฑ์เพื่อ
ประโยชน์ใน
การใช้สอย

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๒๑
แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของแผนพัฒนา
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
ฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย

แผนงาน
ประชาสัมพันธ์

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

1)สถานศึกษามี
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 82
2)การ
ประชาสัมพันธ์
ของแต่ละ
หน่วยงานมีความ
3)สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 82

ผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

1)สถานศึกษามี
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 94.40
2)มีการ
ประชาสัมพันธ์
ของแต่ละ
หน่วยงาน ร้อย
ละ 92.20
3)สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ได้รับการ
พัฒนาขึ้นร้อย
ละ93

บรรลุ

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๒๒

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
.............................................................................................................................................

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่ ๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้

ลงชื่อ
( บาทหลวงสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ลงชื่อ
( นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการโรงเรียน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๐

