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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุของผูบ้ริหาร 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา  
 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์   รหสั ๑๑๑๐๑๐๐๕๙๓  ทีต่ ัง้อยูเ่ลขที ่  ๒๑/๑   แขวงบางคอ้   เขตจอมทอง 
กรงุเทพฯ  ๑๐๑๕๐   สงักดั ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน   โทรศพัท ์๐๒ – ๘๗๖-๓๐๒๑-๓ 
โทรสาร  ๑๒-๘๗๕๕๑๐๘  E-mail.   mp-stmary@hotmail.com   Website.  www.mp.ac.th  ไดร้บัอนุญาตจดัตัง้เมือ่ วนัที ่๒๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาล ๑ ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จ านวนนกัเรยีน  ๖๔๑  คน  จ านวน
บุคลากรของโรงเรยีน ๕๒ คน  
 
ตอนท่ี  2   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 1) มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัคณุภาพ  ดีมาก   
 
 2) หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคณุภาพ 
   2.1 ดา้นคุณภาพเดก็ 
  ด้านร่างกาย มีการชัง่น ้ าหนัก วดัส่วนสูงเด็กทุกเดือน ส่งเสริมเด็กให้มีการรบัประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ผา่นกจิกรรมหนูน้อยใสใ่จสขุภาพ โครงการกฬีาส ี
  ดา้นอารมณ์ เดก็สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั ผา่นกจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละกจิกรรม EF  
  ดา้นสงัคม เดก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมหนูน้อยมารยาทงาม โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมปฐมวยั 
  ดา้นสตปัิญญา เดก็สนทนาโตต้อบผา่นการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ สะเตม็ศกึษา วรรณกรรม
เป็นฐาน และโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย     
 
   2.2 ดา้นการบรหิารการจดัการศกึษา  
  จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีอย่างต่อเน่ือง มจีดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและ
ด าเนินการตามขัน้ตอนอยา่งต่อเน่ือง มกีารจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน การประเมนิพฒันาการเดก็อยา่งสม ่าเสมอ 
 
   2.3 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  มกีารจดัท าหลกัสตูรปฐมวยัของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั โดยมกีารปรบัปรงุให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
 3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดบัคณุภาพท่ีดีขึน้กว่าเดิม 1 ระดบั 

3.1  แผนปฏิบติังานท่ี  1  ด้านเดก็ 
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- จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลโดยเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
3.2  แผนปฏิบติังานท่ี  2  ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

 - สง่เสรมิใหค้รทู าการวจิยัในชัน้เรยีนทีส่ามารถน าผลไปพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 - มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสรมิกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท าเพื่อเป้าหมาย และวิสยัทศัน์ 
รว่มกนัของโรงเรยีน โดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร/อบรม/สมัมนา และศกึษาดงูานอยา่งต่อเน่ือง 
 3.3  แผนปฏิบติังานท่ี 3  ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

- พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูข้องชุมชน 
 - สง่เสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน ตามสขุบญัญตั ิ10 ประการ โดยความ รว่มมอื ของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กัดูแลตนเองใหม้สีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง รูจ้กัรกัษาสุขภาพอนามยั ส่วนตน 
และมสีขุภาพจติทีด่ ี

- โครงการพฒันาในอนาคต 

• โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 - ปลกูฝังการใชช้วีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 4) นวตักรรม/แบบอย่างท่ีดี 
 4.1 กจิกรรมการทดลองวทิยาศาสตร ์บา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ทีส่ง่เสรมิกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์
 4.2 การสอนแบบโครงการ (PROJECT APPROACH) 
 4.3 สะเตม็ศกึษา (STEM  EDUCATION)  
 4.4 การอา่นสรา้งการเรยีนรู ้โดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน ทีเ่ป็นการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและ
คา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
 4.5 สอนหนูใหเ้ป็นพลเมอืงดเีพาะตน้กลา้พลเมอืงอาเซยีน บรูณาการตามหน่วยการเรยีนรูส้ง่เสรมิการ
อยูร่ว่มกนัในสงัคม 
 4.6 การสอนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เรยีนรูป้ระวตัคิวามเป็นมาของสถานทีส่ าคญัในเขตจอมทองซึง่เป็น
มรดกและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัแนวความคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหด้ าเนินไปในทาง
สายกลาง   
 4.7 การพฒันาทกัษะทางสมอง (EF) ผา่นกจิกรรมกจิวตัรประจ าวนั 
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5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  ด้านคร ู
  ครูมคีวามรู ้ความสามารถ ตรงกบังานที่รบัผดิชอบ เขา้ใจในการเรยีนการสอน มคีวามตัง้ใจและ
มุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าที ่ขยนั อดทน เสยีสละ ดูแลเอาใจใส่ผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน มกีารท างานร่วมกนัเป็นทมี มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูป้กครอง ชุมชน ผูเ้รยีนเป็นแบบอย่างทีด่ี
แก่ผูเ้รยีน 
  ด้านผูบ้ริหาร 
  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มภีาวะผูน้ าทัง้ดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการ มคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม จรยิธรรม บรหิารงานโดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม / กระจายอ านาจ มคีวามเป็นประชาธปิไตย 
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีตระหนกัถงึการพฒันาสถานศกึษาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั บรหิารงานบุคคลและงบประมาณ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ด้านผูเ้รียน 
  เดก็ปฐมวยัมคีวามรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์มจีติใจเอือ้อาทร เมตตา กรุณา เสยีสละ กตญัญู ปฏบิตัติน
ตามหลกัธรรมของศาสนา  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีกลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม รูจ้กัดแูลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั 
มจีนิตนาการ   ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท างาน รูจ้กัการเป็นผูน้ า และผูต้าม มจีติสาธารณะ รูจ้กัท าตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
 
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   ระดบัคณุภาพ  ดีเลิศ 
2) หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคณุภาพ 

  2.1.  แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (พ.ศ. 2559 – 2563)  
  2.2.  แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
  2.3.  ปฏทินิปฏบิตังิานประจ าปี  
  2.4.  สารสนเทศสถานศกึษา 
  2.5.  สรปุผลการด าเนินแผนงาน/กจิกรรรมโครงการ   
  

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดบัคณุภาพท่ีดีขึน้กว่าเดิม 1 ระดบั 
  3.1  แผนปฏิบติังานท่ี  1  (ด้านผูเ้รียน) 
  3.1.1  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาแกปั้ญหาการอ่านเขยีนภาษาไทย 
  3.1.2  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาแกปั้ญหาการอ่านเขยีนภาษาองักฤษ 
  3.1.3  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาการผูเ้รยีนทีไ่มส่มสว่น  
  3.2  แผนปฏิบติังานท่ี  2  (ด้านกระบวนการบริหารจดัการ) 
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  3.2.1  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ชุมชน และภาคเีครอืขา่ย 
  3.2.2  สง่เสรมิใหบุ้คลากรครเูขา้รบัการอบรมดา้นภาษาองักฤษ 
  3.3  แผนปฏิบติังานท่ี  3  (ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั) 
  3.3.1  สง่เสรมิใหค้รพูฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพือ่ยกระดบั        
                    คุณภาพการศกึษา  เชน่  Professional Learning Community / โครงงาน  เป็นตน้ 
 

4) นวตักรรม/แบบอย่างท่ีดี  - 
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา        

 5.1 ผลการทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงูกวา่ระดบัชาต ิ
       5.2 ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู/้น าเสนอ
ผลงานในการเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  

  5.3 ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารในการกระจายอ านาจใหฝ่้ายต่าง ๆ ไดป้ฏบิตังิาน และรบัฟังความ
คดิเหน็ของบุคลากรในหน่วยงานเพือ่เป็นขอ้มลูสะทอ้นในการบรหิารจดัการคุณภาพของโรงเรยีน 
  5.4 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ มภีาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคีวามคดิรเิริม่ในการบรหิารงานทีเ่น้น
ยกระดบัพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

 5.5 ครผููส้อนประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอยา่งในการเป็นคร ูอุทศิตน เสยีสละเพือ่พฒันาผูเ้รยีน
  5.6 ครจูดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่ม 
  

 
6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1 เรยีนภาษาไทย เน้นเพือ่การสือ่สาร และใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพือ่เรยีนวชิาอื่น 
6.2 เรยีนภาษาองักฤษ เน้นเพือ่การสือ่สาร 
6.3 จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ทีเ่ชื่อมโยงสูอ่าชพีและการมงีานท า 

          6.4 เรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร Active Learning เน้นพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ การเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ  สถานการณ์จ าลอง กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากปัญหาและการลงมอืปฏบิตั ิสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่ก
เวลา และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

6.5 เรยีนรู ้Digital และใช ้Digital เป็นเครือ่งมอืการเรยีนรู ้
6.6 สง่เสรมิการเรยีนวทิยาศาสตรเ์พือ่สรา้งนวตักรรม 
6.7 พฒันาครตูามความตอ้งการของครแูละสถานศกึษา 
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     ลงนาม..........................................................(ผูอ้ านวยการโรงเรียน) 
                                  (นายอนุศกัด์ิ   กิจบ ารงุ) 
                                                           วนัท่ี  ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 
 1.1  โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์   รหสั ๑๑๑๐๑๐๐๕๙๓  ทีต่ ัง้อยูเ่ลขที ่  ๒๑/๑   แขวงบางคอ้   เขตจอมทอง 
กรงุเทพฯ  ๑๐๑๕๐  สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน   โทรศพัท ์๐๒-๘๗๖๓๐๒๑-๓ 
โทรสาร  ๑๒-๘๗๕๕๑๐๘  E-mail.   mp-stmary@hotmail.com   Website.  www.mp.ac.th   ไดร้บัอนุญาตจดัตัง้เมือ่  
วนัที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาล ๑ ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  จ านวนนกัเรยีน  ๖๔๑  
คน  จ านวนบุคลากรของโรงเรยีน ๕๔ คน  
 

ลกัษณะผูร้บัใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

นิตบิุคคล 
 หา้งหุน้สว่นจ ากดั/บรษิทั 
 มลูนิธใินพทุธศาสนา/การกุศลของวดั 
 มลูนิธใินครสิตศ์าสนา 
 มลูนิธใินศาสนาอสิลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรยีนในระบบ 

   สามญัศกึษา 
    การกุศลของวดั 
    การศกึษาพเิศษ 
    การศกึษาสงเคราะห ์
    ในพระราชปูถมัภ ์
    สามญัปกต ิ
    อสิลามควบคูส่ามญั  
การจดัการเรียนการสอน 

   ปกต ิ (สามญัศกึษา) 
   English  Program   ไดร้บัอนุญาตเมือ่................................................... 
 
  

mailto:E-mail.%20%20%20mp-stmary@hotmail.com
http://www.mp.ac.th/


 
7 

 

1.2  จ านวนห้องเรียน/ผูเ้รียนจ าแนวตามระดบัท่ีเปิดสอน 

ระดบัชัน้ท่ีเปิด
สอน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวนผูเ้รียน (คน) 
ชาย หญิง เดก็พิเศษ 

(ชาย) 
เดก็พิเศษ 
(หญิง) 

รวม 

อนุบาล ๑ 2 14 25 - - 39 
อนุบาล ๒ 2 15 25 - - 40 
อนุบาล ๓ 2 15 24 - - 39 

รวม 6 44 74 - - 118 
ประถมศกึษาปีที ่๑ 2 20 30 - - 50 
ประถมศกึษาปีที ่๒ 2 26 40 - - 66 
ประถมศกึษาปีที ่๓ 2 37 36 - - 73 
ประถมศกึษาปีที ่๔ 2 40 28 - 1 69 
ประถมศกึษาปีที ่๕ 3 48 33 - - 81 
ประถมศกึษาปีที ่๖ 3 37 49 - 1 87 

รวม 14 208 216 - 2 426 
มธัยมศกึษาปีที ่๑ 1 19 7 - - 26 
มธัยมศกึษาปีที ่๒ 1 17 12 - - 29 
มธัยมศกึษาปีที ่๓ 2 23 17 2 - 42 

รวม 4 59 36 2 - 97 
รวมทัง้ส้ิน 24 311 326 2 2 641 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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1.3 ข้อมูลบคุลากร 
 1.3.1 สรปุจ านวนครแูละบคุลากรทางการศึกษา จ าแนกวฒิุการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวนครแูละบคุลากรทางการศึกษา รวม 
ต า่กว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผูบ้ริหารสถานศึกษา      
- ผูอ้ านวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผูช่้วย

ผูอ้ านวยการ 
- 6 1 - 7 

- ผูจ้ดัการ - - - - - 
- ผูร้บัใบอนุญาต - - - - - 

 รวม - 6 2 - 8 
๒.  ผูส้อนการศึกษาปฐมวยั      
- ครปูฐมวยั - 6 - - 6 
- ครตู่างชาติ - 1 - - 1 

รวม - 7 - - 7 
๓. ผูส้อนระดบัประถมศึกษา/
หรือมธัยมศึกษา 

     

- ครรูะดบัประถม
ศึกษา 

1 20 1 - 22 

- ครรูะดบัมธัยมศึกษา - 8 - - 8 
- ครตู่างชาติ - 4 - - 4 

รวม 1 32 1 - 34 
๔.  บคุลากรสายสนับสนุน      
- บคุลากรทางการ

ศึกษา 
2 1 - - 3 

- เจ้าหน้าท่ี-พ่ีเล้ียง 7 1 - - 8 
- ลกูจ้าง 1 - - - 1 

รวม 10 2 - - 12 
รวมทัง้ส้ิน 11 46 3 - 60 
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สรปุอตัราส่วน 
 ระดบัปฐมวยั 

สดัสว่นของจ านวนผูเ้รยีนต่อคร ู เทา่กบั  20  :  1 
สดัสว่นของจ านวนผูเ้รยีนต่อหอ้ง เทา่กบั 20  :  1 

  มจี านวนครคูรบชัน้     ครบชัน้   □  ไมค่รบชัน้  ในระดบัชัน้อนุบาล 1 – 3 
  ภาระงานสอนของครโูดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ เทา่กบั  25 : 1 
 ประถมศึกษา 
  สดัสว่นของจ านวนนกัเรยีน : คร ู  เทา่กบั  15 : 1 
  สดัสว่นของจ านวนนกัเรยีน : หอ้ง  เทา่กบั 30 : 1 

  มจี านวนครคูรบชัน้    ครบชัน้    □ ไมค่รบชัน้   ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 
  ภาระงานสอนของครโูดยเฉลีย่ชัว่โมง : สปัดาห ์ เทา่กบั  14 : สปัดาห ์
 มธัยมศึกษา 
  สดัสว่นของจ านวนนกัเรยีน : คร ู  เทา่กบั  14 : 1 
  สดัสวนของจ านวนนกัเรยีน : หอ้ง  เทา่กบั 24 : 1 

  มจี านวนครคูรบชัน้    ครบชัน้    □ ไมค่รบชัน้   ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 
  ภาระงานสอนของครโูดยเฉลีย่ชัว่โมง : สปัดาห ์ เทา่กบั 17 : สปัดาห ์
 1.3.2  สรปุจ านวนครผููส้อน จ าแนกตามระดบัและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที ่1 ครสูอนหลายระดบัชัน้ใหก้รอกขอ้มลูในระดบัทีม่จี านวนชัว่โมงสอนมากทีส่ดุ 
   กรณีที ่2 ครทูีจ่บวชิาเอกการประถมศกึษาถอืวา่ตรงเอกสามารถสอนไดใ้นทุกวชิา ในระดบัประถมศกึษา 

ระดบั/กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
จ านวนครผููส้อน 

ปฐมวยั ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
ตรงเอก ไมต่รงเอก ตรงเอก  ไมต่รงเอก ตรงเอก ไมต่รงเอก 

ปฐมวยั 2 4 - - - - 
ภาษาไทย - - 2 1 1 - 
คณิตศาสตร ์ - - 2 2 - 1 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - - 3 1 1 - 
สงัคมศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม 

- - 3 - 2 - 

สขุศกึษาและพลศกึษา - - - 1 1 - 
ศลิปะ - - 1 - - - 
การงานอาชพี - - - 2 - 1 
ภาษาต่างประเทศ 1 - 1 3 1 - 

รวมทัง้ส้ิน 3 4 12 10 6 2 
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 1.3.3  สรปุจ านวนครผููส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
จ านวนครผููส้อน 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
กจิกรรมนกัเรยีน   

- ลกูเสอื-เนตรนาร ี 21 8 
- ยวุกาชาด - - 
- ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ - - 
- รกัษาดนิแดน (ร.ด.) - - 
- กจิกรรมชุมนุม ชมรม 25 8 
- อื่นๆ...ใหร้ะบุ - - 

กจิกรรมแนะแนว 10 1 
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 21 8 

 
 
  1.3.4 สรปุจ านวนครแูละบคุลากรทางการลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดและผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 

ลกูเสอื/เนตรนาร ี
/ยวุกาชาด/ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน
ผูบ้งัคบับญัชา 

จ านวนวฒุทิางลกูเสอื การจดัตัง้กองลกูเสอื 

มวีฒุ ิ ไมม่วีฒุ ิ จดัตัง้ ไมจ่ดัตัง้ 

ลกูเสอื เนตรนาร ีส ารอง 9 9  ✓  
ลกูเสอื เนตรนาร ีสามญั  12 12  ✓  
ลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่ 8 8  ✓  
ลกูเสอื เนตรนาร ีวสิามญั -   -  
ยวุกาชาด -   -  
ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ -   -  

รวม 29 29  -  
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1.3.5    สรปุจ านวนครท่ีูท าหน้าท่ีคดักรอง  และนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครทูีท่ าหน้าทีค่ดักรอง จ านวนนกัเรยีนพเิศษ 

เขา้รบั 
การอบรม 

หน่วยงานทีเ่ขา้รบัการอบรม 
ครทูีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน 

เป็นผูค้ดักรองของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ครทูีไ่ดร้บัเงนิ
เพิม่พเิศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทัง้หมด 
ขึน้

ทะเบยี
น 

ไมข่ึน้
ทะเบยี
น 

2 ส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

2 - - 4 - 

 
1.4 ข้อมูลงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายรบั รายจ่าย 
รายละเอียด จ านวนเงิน รายละเอียด จ านวนเงิน 

๑. เงนิงบประมาณ (ของรฐั)     6,951,130.21 ๑. เงนิเดอืน        11,663,823.00 
๒. เงนินอกงบประมาณ    13,178,875.70 ๒. อื่น ๆ           8,874,526.50 

รวม    20,130,005.91 รวม 20,538,349.50 
 
  รอ้ยละของงบเงนิเดอืนต่องบประมาณทีไ่ดร้บั  เทา่กบั     57.94 
  รอ้ยละของรายจ่ายต่อรายรบัโดยเฉลีย่ของสถานศกึษา  เทา่กบั 102.02             
 
1.5  ข้อมูลทรพัยากร  
 การศึกษาปฐมวยั 

รายละเอยีด ม/ีไมม่ ี รายละเอยีด 

๑.อาคารเรยีน ม ี ใชช้ัน้ 2 หอ้งขนาด 8×8 ตารางเมตร จ านวน 7 หอ้ง  

๒.หอ้งเรยีน ม ี มหีอ้งเรยีนปฐมวยัจ านวน 6 หอ้ง 

๓.อาคารอเนกประสงค/์หอ้งประชุม ไมม่ ี ใชร้ว่มกบัขัน้พืน้ฐาน 

๔.หอ้งสมุด ไมม่ ี ใชร้ว่มกบัขัน้พืน้ฐาน 

๕.หอ้งพยาบาล ไมม่ ี ใชร้ว่มกบัขัน้พืน้ฐาน 

๖.หอ้งคอมพวิเตอร ์ ไมม่ ี ใชร้ว่มกบัขัน้พืน้ฐาน 

๗.หอ้งดนตร ี ไมม่ ี - 
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รายละเอยีด ม/ีไมม่ ี รายละเอยีด 

๘.สนามกฬีา ไมม่ ี ใชร้ว่มกบัขัน้พืน้ฐาน 

๙.สือ่การเรยีนการสอน ไมม่ ี - 

๑๐.อื่นๆ  อุปกรณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์หมาะกบัเดก็ปฐมวยั 

  
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
๑. อาคารเรยีน/หอ้ง ม ี อาคารเรยีน 5 ชัน้อาคารทีเ่ชื่อมต่อกนัมลีกัษณะเป็นรปูตวั U  

ประกอบดว้ยหอ้งขนาด 8×8 ตารางเมตร จ านวน 72 หอ้ง 
๒. หอ้งเรยีน ม ี หอ้งเรยีนประถม-มธัยมจ านวน 18 หอ้ง 
๓. อาคารอเนกประสงค/์หอ้ง
ประชุม 

ม ี หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 5  จ านวน 1 หอ้ง 
หอ้งประชุมเลก็  ชัน้ 3 จ านวน 1 หอ้ง 

๔. หอ้งสมดุ ม ี หอ้งสมดุชัน้ 1 ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลู ยมื-คนื หนงัสอื และมี
คอมพวิเตอรจ์ านวน 5 เครือ่ง 

๕.หอ้งพยาบาล ม ี หอ้งพยาบาล ชัน้ 2 จ านวน 1 หอ้ง ขนาด  8×8 ตารางเมตร มเีตยีง
จ านวน 6 ตวั ใหบ้รกิารผูป่้วยซึง่แยกชาย - หญงิ 

๖. หอ้งคอมพวิเตอร ์ ม ี หอ้งคอมพวิเตอร ์1 ประกอบดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ านวน 31 ตวั 
หอ้งคอมพวิเตอร ์2 ประกอบดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ านวน 39 ตวั 

๗. หอ้งดนตรไีทย ม ี หอ้งดนตรไีทยจ านวน 1 หอ้ง ขนาด 8×8 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
เครือ่งดนตรไีทยประเภทต่าง ๆ จ านวน  74  ชุด  เครือ่งดนตรสีากล
จ านวน  8  ชุด  

๘. สนามกฬีา ม ี ขนาด 37 × 21 ตารางเมตร จ านวน  2 สนาม 
๙. สือ่การเรยีนการสอน ม ี หอ้งศูนยส์ือ่ ชัน้ 3 จ านวน 1 หอ้ง ขนาด 8×8 ตารางเมตร 
๑๐.สระวา่ยน ้า ม ี ขนาด 14×5 ตารางเมตร จ านวน 1 สระ 

ขนาด   8×5 ตารางเมตร จ านวน 1 สระ 
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  1.6 ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นชุมชน  อาชพีหลกัของชุมชน คอื การคา้ขายและรบัจา้ง คน
ในชุมชนสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ   

 ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้งและคา้ขาย นบัถอืศาสนาพุทธ 

1.7 ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

     ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภายใน 

     ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์มแีหล่งเรยีนรูภ้ายใน เชน่ หอ้งสมดุทีเ่ดก็สามารถสบืคน้ขอ้มลูต่าง ๆ จาก
หนงัสอืหรอืวารสารได ้และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์ีเ่ดก็ ๆ สามารถสบืคน้ขอ้มลูทีห่ลากหลายและกวา้งมากขึน้
และมแีหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ปฐมวยั 
     ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์มกีารบรหิารจดัการแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถคน้ควา้ 
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เชน่ แหล่งเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ หอ้งสมดุ  หอ้งลกูเสอื-เนตรนาร ี หอ้งพลศกึษา  
หอ้งคอมพวิเตอร ์ หอ้งแนะแนว  หอ้งการงานอาชพี  หอ้งครสิตศ์าสนา  หอ้งพทุธศาสนา  หอ้งมาตรฐานฯ 
เป็นตน้ 
 ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
              ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์  ตัง้อยูใ่นเขตจอมทอง   ซึง่ค าขวญัเขตจอมทอง  คอื  หลวงปู่ เฒ่าวดัหนัง   
ตลาดดงัวดัไทร  หวานช่ืนใจส้มบางมด  ราชโอรสวดังาม   แหล่งการเรยีนรูแ้หง่แรกคอื วดัราชโอรสารามราช
วรวิหาร  เป็นวดัประจ าราชกาลที ่3  สิง่ก่อสรา้งและศลิปกรรมแบบจนี  เป็นวดัแหง่แรกทีส่รา้งโบสถว์หิารโดยไมม่ี
ชอ่ฟ้าใบระกา  หางหงส ์ หลงัคาแบบจนีมุงกระเบือ้งส ี ซุม้ประตู  หน้าต่าง  ประดบัลายดอกเบญจมาศ  ใตฐ้านชุกชี
พระประธานบรรจุพระบรมสรรีงัคารรชักาลที ่3  รอบระเบยีงพระวหิารมจีารกึต ารายาและต ารานวด  นอกจากน้ีมสีิง่
ทีม่คีุณคา่น่าชมคอื  ตุ๊กตากงัไส  ตุ๊กตาหนิ  จติรกรรมฝาผนงั  วดัหนังราชวรวิหาร  วดัสรา้งตัง้แต่สมยัอยธุยา  เป็น
วดัหลวงในสมยัรชักาลที ่ 3 พระประธานมอีายุเก่าแก่สมยัสโุขทยั  อตตีเจา้อาวาสวดัหนงัมผีูน้บัถอืศรทัธามาก 
(หลวงปู่ เฒา่หรอืหลวงปู่ เอีย่ม)  พิพิธภณัฑเ์พ่ือการศึกษาวดัหนังราชวรวิหาร  เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิน่  จดัตามลกัษณะสภาพความเป็นจรงิของขาวสวนยา่นชุมชนขา้หลวงเดมิทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกบั
ราชวงศจ์กัรใีนอดตี  วดันางนองวรวิหาร  วดัสรา้งตัง้แต่สมยัอยุธยา พระอุโบสถแบบศลิปะในสมยัรชักาลที ่3 บาน
ประตูประดบัมกุ  บานหน้าต่างเขยีนเรือ่งในวรรณคด ี    วดับางประทุนนอก  วดัแก้วไพฑูรย ์ วดัโพธิทอง  วดั
ไทร  วดัสิงห ์ วดัมงคลวราราม   วดันาคนิมิต  เป็นวดัทีส่รา้งในสมยัอยุธยาและตน้รตันโกสนิทร ์ มศีลิปกรรมที่
สวยงามทัง้ลายไมส้กัแกะสลกั  จติรกรรมฝาผนงั สวนและศนูยพ์นัธกุรรมพืชส านักงานเขตจอมทอง  เป็นที่
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รวบรวมพนัธุไ์มห้ายากทีส่มควรไดร้บัการอนุรกัษ์ สวนกล้วยไม้  สวนไม้ประดบั  พืชสมนุไพร  พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินกรงุเทพมหานคร เขตจอมทอง ตัง้อยูบ่รเิวณวดัยายรม่ พิพิธภณัฑห์ุ่นบา้นย้ิม    ผูส้บืทอดศลิปะโขน บ่ม
เพาะความรูแ้ก่เดก็เยาวชนและผูสู้งอายุชมรมผูสู้งอายุอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย ที่ก่อตัง้ขึน้ตามกระแสพระราช
ด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เกี่ยวกบัวฒันธรรมที่ว่า “การรกัษาวฒันธรรมคอืการรกัษาชาติ”  
ฝึกสอนวธิกีารท าหุ่น ท าหวัโขน การเล่นโขน และการแสดงเชดิหุ่นชมุชนทองเจือ  สอนท าขนมเป๊ียะ  ชมุชน
ตลาดน ้าวดัไทย  สอนท าขนมไทยลกูชบุ  ชมุชนซอยอาทิตย ์สอนท าไขเ่คม็ และสมุนไพร 
 
1.8   ผลการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อแนะน าของการประเมินคณุภาพภายนอกท่ีผา่นมา 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

1.  ด้านผลการจดัการศึกษา 
1. สถานศกึษาไดจ้ดัโครงการและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิเดก็ใหม้สีุขภาพรา่งกายแขง็แรง มสีมรรถภาพทาง

ร่างกายและกลไกสมวยั มสีุขนิสยัทีด่ ีเดก็ปฐมวยัสามารถปฏบิตัิตามขอ้ตกลงเพื่อความปลอดภยัในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม มกีารส่งเสรมิให้มกีารทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านกิจกรรมกลางแจ้ง , 
กจิกรรมพละ , กจิกรรมวา่ยน ้า , โครงการกฬีาส ีบนัทกึการเขา้ร่วมโดยผา่นบนัทกึหลงัสอนเพือ่น าผลมาพฒันาดา้น
รา่งกายของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ  

2. สถานศกึษาไดจ้ดัโครงการและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั 
ผ่านการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ เสร ีซึ่งท าให้เด็กปฐมวยัใช้สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ที่
หลากหลายโดยจดัหาเครื่องดนตรตี่าง ๆ  เช่น ฉิ่ง กลอง ทีส่ามารถใชป้ระกอบจงัหวะ  และฝึกทกัษะการฟังดนตรี
และจงัหวะ  ทีส่ง่เสรมิประสบการณ์ส าคญัเพื่อพฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจและสรา้งสุนทรยีภาพตามวยั เดก็ได้
เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูด้า้นธรรมชาตศิกึษา  สถานศกึษาไดเ้พิม่แหล่งเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา
เพือ่ใหเ้ดก็ใชป้ระสาทสมัผสั ทัง้ ๕ ในการเรยีนรู ้

3. สถานศกึษาจดัโครงการและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั สถานศกึษาไดท้ า
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรมปฐมวัย เพื่อปลูกฝังประสบการณ์ส าคญัดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การสรา้งวนิัย
เชงิบวกอย่างต่อเน่ือง โดยสอดแทรกในกจิวตัรประจ าวนั 6 กจิกรรม เช่น การปฏบิตัติามกฎกตกิาของหอ้งเรยีน 
และสถานศกึษาอย่างสม ่าเสมอ เดก็ไดม้ีการก าหนดขอ้ตกลงของหอ้งเรยีนโดยเดก็ทุกคนไดม้สี่วนร่วม และมกีาร
มอบรางวลัชมเชยเดก็ทีม่คีุณธรรมดเีด่นทุกปีการศกึษา เช่น รางวลัหนูน้อยมารยาทงาม , เดก็ดศีร ีมพ. นอกจากน้ี
สถานศกึษาไดฝึ้กใหเ้ดก็มคีวามอดทนและการรอคอยตามมารยาท โดยจดักจิกรรมแสดงบทบาทสมมุต ิการสาธติ
มารยาทในการรบัประทานอาหาร ผ่านการจดักจิกรรมหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ การแสดงความคดิเหน็ในการท างาน
รว่มกบัเพือ่น และจดักจิกรรมกลุ่มฝึกการเป็นผูน้ าผูต้ามทีด่ดีว้ยการใหเ้ดก็ไดม้ทีกัษะทางสมอง (EF) 

4. สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสรมิให้เด็กมพีฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั โดยจดัโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตรน้์อย , โครงการเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ปฐมวยั กจิกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน ทีส่่งเสรมิพฒันาการ
ดา้นสตปัิญญาทีห่ลากหลาย เดก็ไดร้บัการพฒันาใหม้กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ผา่นกจิกรรม Project Approach 
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เดก็ไดค้น้หาค าตอบดว้ยตนเองและไดล้งมอืท ากจิกรรมดว้ยความสนใจ ท าใหเ้ดก็มสีมาธใินการเรยีนสามารถจ าสิง่
ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรยีนรู ้และฝึกใหเ้ดก็สรุปความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากการเรยีนรูอ้ย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มทีกัษะการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั 

5. เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป สถานศึกษาจงึมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดา้นพฒันาทกัษะ
พื้นฐานตามพฒันาการทุกด้านสมวยั โดยจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการกบัโครงการ กิจกรรม Cooking  
อาหาร ขนม การเรยีนรูแ้บบการสาธติ  การทดลองปฏบิตัจิรงิและเกดิจากความสนใจของเดก็ ผา่นกระบวนการและ
การท ากจิกรรม Project Approach กจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เดก็ไดร้บั
การพฒันาด้านการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชวีติประจ าวนัเพิม่ขึน้ผ่านหน่วยการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้ ื่อสารทนั
เหตุการณ์  มวีนิัยและรูผ้ดิชอบสมวยั สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได ้ครฝึูกเดก็รูจ้ ักอดทน รอคอย เคารพในสทิธิ
ของผู้อื่นส่วนหน่ึงเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมบนัทึกพฤติกรรมความดี การปฏิบตัิตามกฎของห้องเรยีนและ
สถานศกึษาและรูจ้กัการเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี

  
2.  ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
1. สถานศกึษาไดด้ าเนินการพฒันาประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษาอย่าง

เป็นระบบ และได้พฒันามาอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารได้พฒันาและบรหิารจดัการให้มคีรูหรอืผู้เลี้ยงดูเด็กให้
เพยีงพอ (ตามเกณฑ์ ครู 1 คน : เด็ก 10 - 15 คน)  และได้ด าเนินการพฒันาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและ
เพยีงพอกบัจ านวนเดก็ตามเกณฑ ์เดก็ 1 คน ต่อพืน้ที ่2.00 ตารางเมตร และจดัพืน้ทีใ่หม้คีวามปลอดภยัส าหรบั
เดก็ โดยมโีครงการจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 

2. สถานศกึษาควรสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา องคก์รทุกภาคสว่นของสงัคมไดม้สีว่น
รว่มในการบรหิารจดัการศกึษาเพิม่มากขึน้ โดยมขีอ้ตกลงจากการมสีว่นรว่มในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
สถานศกึษา และลงความเหน็และปฏบิตัแินวทางตามทีไ่ดเ้ขา้ประชมุ(บนัทกึการประชุม) จดัใหม้พีอ่ แม ่ผูป้กครอง 
เขา้มาใหค้วามรูเ้พือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากผูป้กครองทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูใ้กลต้วัเดก็ที่
สามารถสง่เสรมิและจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้ 

3. สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสรมิพฒันาเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา ฝ่ายปฐมวยัไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผ่านการเรยีนรู ้โดยด าเนินการ
จดัท าขอ้ตกลงรว่มกบัหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและชดัเจนผา่นการประชุม
ภาค ี4 ฝ่ายและการส่งครูเขา้การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการใหม่ ๆ ในการพฒันาเดก็ปฐมวยั ทีเ่น้น
การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม ่ครยูุคใหม ่คุณภาพสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูย้คุใหม ่และคุณภาพการบริหาร
จดัการยุคใหมเ่พิม่ขึน้ โดยสรา้งและพฒันาความสมัพนัธก์บัผู้ปกครอง ศษิยเ์ก่า ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ ใหเ้ขา้มา
มสีว่นรว่มในการพฒันาการศกึษามากขึน้ 
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3.  ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. สถานศกึษาไดด้ าเนินการส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาประสทิธผิลของการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคญัผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม และมีวิธีประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น บนัทึกหลงัการจดัประสบการณ์ที่ครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ด้าน การ
ประเมนิพฒันาการของเดก็เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกดา้น มกีารจดบนัทกึอย่างสม ่าเสมอทุก
วนัจากแบบบนัทกึการเล่นมุมและแบบบนัทกึพฒันาการ 

2. ครูไดร้บัการพฒันาการจดัประสบการณ์ทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านการเขา้
ร่วมอบรมและสมัมนาทกัษะต่าง ๆ มากขึน้ ที่ส่งเสรมิเดก็ให้มสีมาธใินการเรยีน สามารถจ าในสิง่ต่าง ๆ ได้จาก
กจิกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน กจิกรรม Project Approach โครงการเสรมิทกัษะ โครงงานบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย 
ซึ่งแต่ละกจิกรรม โครงการส่งเสรมิและฝึกใหเ้ดก็ไดส้รุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้
รวมทัง้ใหส้ามารถแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั กจิกรรมวรรณกรรมเป็นฐานเป็นกจิจกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็มนิีสยั
รกัการอ่าน ท าใหเ้ดก็มหีนังสอืนิทานได้ดู ได้อ่านอย่างเพยีงพอกบันวตักรรมหรอืตวัอย่างการปฏบิตัทิี่ด ี(Good 
practice)  ของสถานศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 
  1.  สถานศกึษาสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมนิีสยัรกัการออกก าลงักายเป็นประจ าโดยจดัใหผู้เ้รยีนไดอ้อกก าลงักาย
ทุกเชา้ 

วนัพฤหสับดพีรอ้มทัง้สง่เสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงศกัยภาพในกจิกรรมเวทคีนเก่ง  โดยงานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ
สภานกัเรยีนเป็นผูร้บัผดิชอบ รวมถงึการจดักจิกรรมชมรม 33 ชมรม  ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตามความถนดัและความ
สนใจ 
 2.  สถานศกึษาโดยงานวนิยัผูเ้รยีนไดจ้ดักจิกรรมเดก็ดศีร ีม.พ. เพื่อยกยอ่งผูเ้รยีนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม  
และคา่นิยมทีพ่งึประสงคท์ีด่ใีนดา้นต่าง ๆ   และเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้วลาวา่งอยา่งมคีุณคา่ระหวา่งวนั  งานหอ้งสมดุ 
จงึไดก้จิกรรมยวุบรรณรกัษ์ ใหผู้เ้รยีนในระดบัชัน้ต่าง ๆ ไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ในสถานศกึษาตามศกัยภาพ ดา้นการ
บ าเพญ็ประโยชน์ภายนอกสถานศกึษา  โรงเรยีนไดส้ง่ผูเ้รยีนเขา้รว่มโครงการลกูเสอืรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
เขตการศกึษาที ่3 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   
 3.  สถานศกึษาจดัโครงการทดสอบการอ่าน วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย    โครงการแกไ้ขปัญหาอา่นไม่
ออก เขยีนไมถู่กตอ้ง อ่านไมค่ล่อง เขยีนไมค่ล่อง  กจิกรรมชมรมภาษาพาเพลนิ ชมรมภาษาไทยหรรษา ชมรม
รกัษ์ภาษาไทย ชมรมภาษาไทยกบัการแกปั้ญหาการอ่านเขยีน   กจิกรรมบนัทกึรกัการอา่น  เพือ่พฒันาทกัษะ
ผูเ้รยีนทุกระดบัชัน้ในเรือ่งการอ่าน  การเขยีนใหถู้กตอ้ง และอา่นคล่องเขยีนคล่องมากขึน้   ทัง้ยงัสามารถแปล
ความหมายของค า ของประโยค และเนื้อหาภาษาไทยไดอ้ยา่งเขา้ใจ  
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 4. สถานศกึษาไดจ้ดัโครงการอบรมคอมพวิเตอร ์  โครงการเปิดโลกสูอ่าชพี กจิกรรมหอ้งสมดุ โครงการ
พฒันาอจัฉรยิภาพสูค่วามเป็นเลศิ โครงการงานวชิาการ  และสอนพมิพด์ดีเบือ้งตน้ ในรายวชิาเพิม่เตมิ เพือ่สง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  และสามารถน าเสนอผลงานทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ 
 5.  สถานศกึษามกีารสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ชงิซบัซอ้น เชงิลกึ และ
คดิเชื่อมโยงจากความรูเ้น้ือหาบทเรยีน โดยการฝึกคดิจากแบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห ์หรอืแบบฝึกอื่น ๆ ทีเ่น้น
ทกัษะการคดิทีห่ลากหลายใน  โครงการคณติคดิไดช้คู าตอบ   โครงการวทิยาศาสตร“์Funny  with  Science ”    
โครงการพฒันาการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ชมรมอจัฉรยิภาพทางคณติศาสตร ์  ชมรมหมอคณิต  ชมรมคลนิิกคณิต  
การจดัการเรยีนการสอนแบบสเตม็  ชมรมวทิยาศาสตร ์ chill chill   ชมรม Science Design ซึง่ท าใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรด์ขีึน้ 
 6.  สถานศกึษาสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามกลา้แสดงออกในทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ ทัง้การฟัง พดู และ
กระตุน้ความสนใจโดยจดักจิกรรมทอ่งศพัทท์ุกวนัองัคาร   โครงการ Spelling  Bee  และดว้ยการเตรยีมสือ่ เครือ่งมอื 
อุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน IEP  การจดัโครงการ English  and  Chinese  in  daily life  
สรา้งทกัษะทางการพดูภาษาองักฤษ   ภาษาจนีเพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได ้โครงการ Eastern and Western festival  เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้เขา้ใจ  และยอมรบัความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมในวนัฉลองต่าง ๆ ของโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก  อกีทัง้ภาษาต่างประเทศ เป็นเอกลกัษณ์
สถานศกึษา  จงึน าผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางดา้นภาษา เขา้รว่มแขง่ขนัในโครงการวชิาการเขต 3   โครงการ
พฒันาอจัฉรยิภาพสูค่วามเป็นเลศิ    
 7  สถานศกึษาด าเนินการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนดา้นอตัลกัษณ์ คอื “รกั รบัใช ้ใจสภุาพ”   โดยจดักจิกรรม
โครงการแหเ่ทยีนพรรษา  โครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง  โครงการลกูเสอืรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
โครงการรกัและเมตตาสูชุ่มชน  บนัทกึเยาวชนคนด ี โครงการวชิาการเขต 3   และมกีารประชาสมัพนัธ ์เผยแพรผ่ล
การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนตามหลกัปรชัญา วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสถานศกึษา ลงในวารสาร
โรงเรยีน และ เวบ็ไซต ์  
 8.  สถานศกึษาด าเนินโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษารว่มกบัผูป้กครอง ชุมชน  ใน
โครงการแหเ่ทยีนพรรษา   โครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง   โครงการวทิยากรลกูเสอืสญัจร   
 
 2.  ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
     สถานศกึษาจดัใหม้ขีอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ (MOU) ระหวา่งผูบ้รหิาร คร ูกบั วทิยาลยัเทคโนโลยตีัง้
ตรงจติร  พาณิชยการ  เพือ่รว่มมอืจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้   และโรงเรยีนอสัสมัชญัพาณิชยการ ได้
ใหค้วามรว่มมอืในการจดัการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ และคอมพวิเตอร ์
 
 3.  ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
      เพือ่เพิม่ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  สถานศกึษาจดันิเทศ
การศกึษาภายในสถานศกึษาปีละ 2 ครัง้ และนิเทศกลัยาณมติรเขตการศกึษาที ่3 (ภายนอก) ปีละ 1 ครัง้  จดัใหค้รู
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ท าวจิยัและพฒันาสือ่นวตักรรมอยา่งน้อยปีละ 1 เรือ่งจากการจดัท าบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนการสอน  ทัง้ยงัจดั
ใหค้รไูดพ้ฒันาในวชิาชพีในโครงการพฒันาบุคลากรภายในและภายนอกสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 4.  ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
      สถานศกึษาจดัใหม้กีารพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยจดัใหบุ้คลากรในระดบัหวัหน้า
ฝ่าย และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีน  ไดเ้ขา้รบัการอบรมกบัหน่วยงานตน้สงักดัคอืฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ    รว่มถงึการอบรมครใูนโครงการพฒันาบุคลากรภายใน  เพือ่เพิม่ความเขา้ใจในการท างานประกนั
คุณภาพภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 นวตักรรมหรอืตวัอยา่งการปฏบิตัทิีด่ ี(Good practice)  ของสถานศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   - 
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัปฐมวยั 

การพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ปรชัญา สง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย สงัคม อารมณ์และสตปัิญญาเพือ่ใหเ้ดก็ปฐมมยัเป็นเดก็

ด ีเดก็เก่ง และมคีวามสขุ มคีุณธรรมจรยิธรรม รูจ้กัการแบ่งปัน มคีวามเอือ้อาทร และสามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

วิสยัทศัน์ เดก็ปฐมวยัมคีุณธรรมจรยิธรรม ผา่นกระบวนการเรยีนรูจ้ากกจิวตัรประจ าวนั และมกีารพฒันา
ทางดา้นภาษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งสมวยั 

พนัธกิจ 1.จดักจิกรรมและประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 
2.พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีคร ู
3.พฒันาการบรหิารจดัการและระบบประกนัคุณภาพภายใน 
4.สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่การ
เรยีนรู ้
5.พฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 
6.พฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ 

เป้าหมาย 1. เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย 
2. เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ 
3. เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม 
4. เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา 
5. ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
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6. ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
7. สถานศกึษามแีนวการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ 
8. สถานศกึษามกีารประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
9. สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
10. สถานศกึษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้น ทีก่ าหนด 
11. สถานศกึษาด าเนินกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริปูการศกึษาสง่ผลใหม้ี
ระดบัคุณภาพสงูขึน้ 

ยทุธศาสตร/์
กลยทุธ ์

1.จดักจิกรรมและประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 
   1.1 เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย 
   1.2 เดก็มพีฒันาการาดา้นอารมณ์และจติใจ 
   1.3 เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม 
   1.4 เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา 
2.พฒันาครดูา้นคุณภาพมาตรฐานวชิาชพี 
    2.1 ครปูฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    2.2 ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
3.พฒันาการบรหิารจดัการและระบบประกนัคุณภาพภายใน 
    3.1 สถานศกึษามแีนวจดัการศกึษาปฐมวยัอยา่งมคีุณภาพ 
    3.2 สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง 
4.สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่การ
เรยีนรู ้
    4.1สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
5.พฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 
   5.1 การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้น
การศกึษาปฐมวยั 
6.พฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ 
   6.1 การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้
สงูขึน้ 

เอกลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูภ้าษาต่างประเทศจากกจิกรรมในชัน้เรยีนและกจิกรรมพเิศษทีจ่ดัขึน้เพือ่
สง่เสรมิการใชภ้าษาต่างประเทศในการสือ่สารเหมาะสมตามวยั 

อตัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมคีวามรกัต่อตนเองและผูอ้ื่นตามค าสอนของศาสนาทีต่นเองนบัถอื รูจ้กัการออ่น
น้อมถ่อมตนและสามารถปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นใหรู้จ้กัการช่วยเหลอื แบ่งปันซึง่กนัและกนั  
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2.2 ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

การพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรชัญา พฒันาความเป็นมนุษยใ์หค้รบครนั  ตามหลกัธรรมของครสิตศ์าสนา 
วิสยัทศัน์ คุณธรรมเด่น  เน้นภาษา  กา้วหน้าเทคโนโลย ี
พนัธกิจ 1.  สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ มมีาตรฐานไดพ้ฒันาตามอจัฉรยิภาพของตนเอง 

 2.  พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีคร ู
 3.  พฒันาการบรหิารจดัการและระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 4.  สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่การ

เรยีนรู ้
 5.  พฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา  วสิยัทศัน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ตามอตั

ลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 
 6. จดักจิกรรมตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่พฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษา

ใหย้กระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ 
เป้าหมาย 1.  ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ 

 2.  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม  และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
 3.  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  คดิสรา้งสรรค ์ ตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมสีติ

สมเหตุ 
 5.  ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 
 6.  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ตี่อ อาชพี

สุจรติ 
 7.  ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 8.  ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 9.  คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏบิตังิานตามบทบาท หน้าทีอ่ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 10. สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง

รอบดา้น 
 11. สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
 12. สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 13. สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 14. สถานศกึษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้น ทีก่ าหนด 
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 15. สถานศกึษาด าเนินกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริปูการศกึษาสง่ผลใหม้รีะดบั
คุณภาพสงูขึน้ 

 16. สถานศกึษาบรรลุเป้าหมายอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
ยทุธศาสตร/์
กลยทุธ ์

1. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ มมีาตรฐาน ไดพ้ฒันาตามอจัฉรยิภาพของตนเอง 

 2. พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพตามาตรฐานวชิาชพีคร ู
 3. พฒันาการบรหิารจดัการและระบบประกนัคุณภาพภายใน 

 4. สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่ 
การเรยีนรู ้

 5.  พฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ตามอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 

 6. จดักจิกรรมตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่พฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษา
ใหย้กระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้  

เอกลกัษณ์ จดัการเรยีนภาษาต่างประเทศอยา่งมคีุณภาพ 
อตัลกัษณ์ รกั  รบัใช ้ ใจสุภาพ 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยทุธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรยีน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

ผลส าเรจ็ 
(รอ้ยละ) 

ความสอดคลอ้ง 

มาตรฐาน
การศกึษา
ของ สพฐ. 

*** 
ยุทธ 
ศาสตร ์
สช. 
 

*** 
ตวัชีว้ดัฯ
ของ

กระทรวงศึ
กษาธกิาร 

ระดบัปฐมวยั      

ยทุธศาสตร ์
ที ่1 

จดักจิกรรม
และ

ประสบการณ์
ใหเ้ดก็ได้
พฒันาดา้น
รา่งกาย 
อารมณ์ 

สงัคม และ
สตปัิญญา 

1.1เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย 
- แผนงาน งานพฒันาและการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- กจิกรรมหนูน้อยใสใ่จสุขภาพ 
- กจิกรรมชัง่น ้าหนกั วดัสว่นสงู 
- กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- กจิกรรมลา้งมอื 7 ขัน้ตอน 
- โครงการกฬีาส ี
 

80 81.40 มฐ.1 1  

2. เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ 
- แผนงาน กจิกรรมพฒันาเดก็ 
- กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์
- กจิกรรมน้องไหวพ้ี ่พีร่บัไหวน้้อง 
- กจิกรรมเลา่ความดใีหเ้พือ่นฟัง 

80 82.09 มฐ.2 2  

3. เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม 
- แผนงาน กจิกรรมพฒันาเดก็ 
- กจิกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
- กจิกรรมพฤตกิรรมความด ี
- กจิกรรม Home Room 
- โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม  

80 72.73 มฐ.3 3  

4. เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา 
- แผนงาน งานพฒันาและการจดัการ
เรยีนการสอน 
- กจิกรรมหลกั 6  กจิกรรม 
- กจิกรรมวรรณเป็นฐาน 
- โครงการเสรมิทกัษะการเรยีนรู ้
- โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 

80 66.94 มฐ.4 4  
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ยทุธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรยีน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

ผลส าเรจ็ 
(รอ้ยละ) 

ความสอดคลอ้ง 

มาตรฐาน
การศกึษา
ของ สพฐ. 

*** 
ยุทธ 
ศาสตร ์
สช. 
 

*** 
ตวัชีว้ดัฯ
ของ

กระทรวงศึ
กษาธกิาร 

ยทุธศาสตร ์
ที ่2 

พฒันาครู
ดา้นคุณภาพ
มาตรฐาน
วชิาชพี 

1. ครปูฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 
- แผนงาน นิเทศการจดัการเรยีนรูใ้น
สถานศกึษา 
- กจิกรรมนิเทศการสอน 

80 83 มฐ.5 5  

2. ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 
- แผนงานงานบรหิารทัว่ไป 
- ประชุมคณะกรรมการวชิาการปฐมวยั 
เขต 3 
- จดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
 

80 94.29 มฐ.6 6  

ยทุธศาสตร ์
ที ่3 

พฒันาดา้น
บรหิาร

จดัการและ
ระบบประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

1. สถานศกึษามแีนวจดัการศกึษาปฐมวยั
อยา่งมคีุณภาพ 
- แผนงานพฒันาความสมัพนัธก์บัชุมชน
และผูป้กครอง 
- กจิกรรมสือ่สมัพนัธบ์า้นกบัโรงเรยีน 
- แผนงานการจดับรรยากาศสง่เสรมิการ
เรยีนการสอน 
- กจิกรรมพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน 

80 95.20 มฐ.7   

2. สถานศกึษามกีารประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดตาม
กฎกระทรวง 
- แผนงานงานพฒันาการประกนัคุณภาพ
ในสถานศกึษา 
- กจิกรรมจดัอบรมใหค้วามรูก้บัครู
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ 
 

80 86.67 มฐ.8   
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ยทุธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรยีน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

ผลส าเรจ็ 
(รอ้ยละ) 

ความสอดคลอ้ง 

มาตรฐาน
การศกึษา
ของ สพฐ. 

*** 
ยุทธ 
ศาสตร ์
สช. 
 

*** 
ตวัชีว้ดัฯ
ของ

กระทรวงศึ
กษาธกิาร 

ยทุธศาสตร ์
ที ่4 

สถานศกึษา
สง่เสรมิและ
สนบัสนุนให้

มกีาร
ประสาน

ความรว่มมอื
กบัชุมชนให้
เป็นสงัคม
แหง่การ
เรยีนรู ้

1. สถานศกึษามกีารสรา้งสง่เสรมิ 
สนบัสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่
การเรยีนรู ้
- แผนงาน งานพฒันาความสมัพนัธก์บั
ชุมชนและผูป้กครอง 
- กจิกรรมสือ่สมัพนัธบ์า้นกบัโรงเรยีน 
- แผนงาน การจดับรรยากาศสง่เสรมิการ
เรยีนการสอน 
- กจิกรรมพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน 

75 80 มฐ.9   

ยทุธศาสตร ์
ที ่5 

พฒันา
สถานศกึษา
ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย
ตามหลกั
ปรชัญา 
วสิยัทศัน์ 

และจุดเน้นที่
ก าหนดขึน้
ตามอตั
ลกัษณ์

การศกึษา
คาทอลกิ 

1. การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์และ
จุดเน้นการศกึษาปฐมวยั 
- แผนงานงานสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
- กจิกรรมฝึกสมาธเิสรมิปัญญา 
- โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

75 80 มฐ.10   

ยทุธศาสตร ์
ที ่6 

1. การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบั
คุณภาพใหส้งูขึน้ 

5 80 มฐ.11   
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ยทุธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรยีน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

ผลส าเรจ็ 
(รอ้ยละ) 

ความสอดคลอ้ง 

มาตรฐาน
การศกึษา
ของ สพฐ. 

*** 
ยุทธ 
ศาสตร ์
สช. 
 

*** 
ตวัชีว้ดัฯ
ของ

กระทรวงศึ
กษาธกิาร 

พฒันา
สถานศกึษา
ตามนโยบาย
และแนวทาง

ปฏริปู
การศกึษา
เพือ่ยกระดบั
คุณภาพให้
สงูขึน้ 

- แผนงานบรหิารทัว่ไป 
- ประชุมคณะกรรมการงานวชิาการเขต 3 
- จดัท าแผนปฏบิตังิาน 
 

 
4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

4.1 การศึกษาระดบัปฐมวยั  
  ผลการพฒันาเดก็ 

ผลพฒันาการด้าน 

จ านวน
เดก็

ทัง้หมด 

ร้อยละของเดก็ตามระดบัคณุภาพ 
ดี พอใช้ ปรบัปรงุ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1. ดา้นรา่งกาย 121 71 58.68 50 41.32 - - 
2. ดา้นอารมณ์-จติใจ 121 75 61.98 46 38.02 - - 
3. ดา้นสงัคม 121 93 76.86 28 23.14 - - 
4. ดา้นสตปัิญญา 121 63 52.07 58 47.93 - - 
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4.2 ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
เปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

วชิา 

จ านวน
นกัเรยี
น

ทัง้หมด 

จ านวน
นกัเรยีน  ที่
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉลีย่ระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

(4) 

*** 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทยีบ
กบัรอ้ยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 88 87 49.07 58.85 62.27 56.24 -6.03 -9.68 ไมม่พีฒันาการ 

คณิตศาสตร ์ 88 87 32.90 42.35 45.07 35.92 -9.15 -20.30 ไมม่พีฒันาการ 

วทิยาศาสต
ร ์

88 87 35.55 43.13 42.59 38.83 -3.76 -8.83 ไมม่พีฒันาการ 

ภาษาองักฤ
ษ 

88 87 34.42 43.35 49.67 43.91 -5.73 -11.60 ไมม่พีฒันาการ 

 
 
 

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

วชิา 
จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

จ านวน
นกัเรยีน   
ทีเ่ขา้สอบ 

คะแนน
เฉลีย่ระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลีย่ 
(4) 

*** 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทยีบ
กบัรอ้ยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 42 39 26.73 22.00 31.82 22.56 -9.26 -29.10 ไมม่พีฒันาการ 
วทิยาศาสต
ร ์

42 39 30.07 31.11 38.22 26.74 -11.48 -30.04 ไมม่พีฒันาการ 

ภาษาไทย 42 39 55.14 46.50 53.31 51.79 -1.52 -2.85 ไมม่พีฒันาการ 
ภาษาองักฤ
ษ 

42 39 33.25 31.78 32.13 29.69 -2.44 -7.59 ไมม่พีฒันาการ 

  
 
 

 

 
 
 



 
27 

 

จ านวนและรอ้ยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3 ขึน้ไป  ระดบัประถมศึกษา 
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จ านวนและรอ้ยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3 ขึน้ไป   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน  (ภาคเรยีนที ่2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวนนกัเรยีน 
จ านวน

นกัเรยีนทีม่ผีล
ระดบั 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นกัเรยี
น 

จ านวน
นกัเรยีนทีม่ผีล
ระดบั 3ขึน้ไป 

ร้อยละ จ านวน
นกัเรยีน 

จ านวน
นกัเรยีนทีม่ผีล
ระดบั 3ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

ภาษาไทย 26 1 3.85 29 14 48.27 42 8 19.05 

คณิตศาสตร ์ 26 19 73.08 29 28 96.55 42 39 92.86 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 26 24 92.31 29 26 89.65 42 39 92.86 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 26 24 92.31 29 26 89.65 42 36 85.71 
ประวตัศิาสตร ์ 26 26 100 29 29 89.65 42 36 85.71 
สขุศกึษาและพลศกึษา 26 26 100 29 26 100 42 42 100 
ศลิปะ 26 24 92.31 29 27 93.10 42 38 90.48 
การงานอาชพี 26 26 100 29 29 100 42 42 100 
ภาษาต่างประเทศ 26 23 88.46 29 25 86.21 42 41 97.62 
ครสิตศาสตร ์ 26 26 100 29 29 100 42 41 97.62 
เพศศกึษา 26 26 100 29 29 100 42 42 100 
คอมพวิเตอร ์ 26 26 100 29 29 100 42 42 100 
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 26 25 96.15 29 24 82.76 42 36 85.71 
ภาษาจนีกลาง 26 17 65.38 29 25 86.21 42 33 78.57 
หน้าทีพ่ลเมอืง - - - - - - 42 41 97.62 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) 
เปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมรรถนะของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

จ านวน
นกัเรยีน 
ทีเ่ขา้สอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดบั 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบสมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

(4) 

*** 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทยีบ
กบั รอ้ยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ดา้นภาษา
(Literacy) 

71 71 46.46 58.49 57.80 47.22 -10.58 -18.3 ไมม่พีฒันาการ 

ดา้นค านวณ 
(Numeracy) 

71 71 44.94 41.90 42.02 46.35 4.33 10.3 มพีฒันาการ 

ดา้นเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 50.47 46.50 - - - - 

  
***   (4)  =   (3) – (2) 
***   (5)  =  (4) x 100 
             (2) 

***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มคีา่รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป แปลผลวา่  “มพีฒันาการ” 
     มคีา่รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มพีฒันาการแต่ไมถ่งึรอ้ยละ 3” 
     มคีา่รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตดิลบ แปลผลวา่ “ไมม่พีฒันาการ” 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT) 

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบความสามารถดา้นการอา่นของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

ความสามาร
ถ 

ดา้นการอ่าน 

จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

จ านวน
นกัเรยีน 
ทีเ่ขา้สอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดบั     
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ      ดา้นการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลีย่ 
(4) 

*** 
รอ้ยละของ
คะแนน
เฉลีย่ 
(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทยีบกบั

รอ้ยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรูเ้รือ่ง 50 48 72.81 73.52 73.12 74.79 1.67 2.28 มพีฒันาการแต่ไมถ่งึ
รอ้ยละ 3 

อ่านออก
เสยีง 

50 48 68.50 78.07 75.68 77.55 1.87 2.47 มพีฒันาการแต่ไมถ่งึ
รอ้ยละ 3 
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นวตักรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice )   
ชือ่นวตักรรม/แบบอยา่งทีด่ ี มาตรฐานดา้น ระดบัการศกึษา 

1.กจิกรรมการทดลองวทิยาศาสตร ์บา้นนกัวทิยาศาสตร์
น้อย ทีส่ง่เสรมิกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์

- มาตฐานดา้นคุณภาพเดก็ ปฐมวยั 1-3 

2.การสอนแบบโครงการ (PROJECT APPROACH) ที่
สง่เสรมิทกัษะการสบืเสาะ แสวงหาความรู ้เรยีนรูจ้ากสิง่
ทีต่ ัง้ขอ้สงสยั 

- มาตฐานดา้นคุณภาพเดก็ 
- มาตฐานดา้นกระบวนการบรหิาร
จดัการ 

ปฐมวยั 1-3 

3.สะเตม็ศกึษา (STEM  EDUCATION) บรูณาการความรู้
ทัง้ 4 สหวทิยาการ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์
เทคโนโลยแีละคณติศาสตร ์น าความรูไ้ปใชแ้กปั้ญหาใน
ชวีติจรงิทัง้การพฒันากระบวนการผลติใหม ่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ 

- มาตฐานดา้นคุณภาพเดก็ 
- มาตฐานดา้นกระบวนการบรหิาร
จดัการ 

ปฐมวยั 1-3 

4.การพฒันาทกัษะทางสมอง (EF) ผา่นกจิกรรมกจิวตัร
ประจ าวนั 

- มาตฐานดา้นคุณภาพเดก็ ปฐมวยั 1-3 

 
 
6. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรบัตามนโยบายแต่ละปี)   
การศึกษาปฐมวยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ตวัช้ีวดั มี ไม่มี 
1. การปลกูฝังความมรีะเบยีบวนิยั ทศันคตทิีถู่กตอ้งผา่นกระบวนการลกูเสอื เนตรนารยีวุ
กาชาด 

 ✓ 

2. การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งทกัษะพืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงสูก่ารสรา้งอาชพีและการมงีานท า  ✓ 
3. การจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหด์ว้ยวธิกีาร Active Learning ✓  
4. การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ฝึกทกัษะการคดิแบบมเีหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding) ✓  
5. การพฒันาครใูหม้คีวามช านาญในการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและภาษาคอมพวิเตอร์
(Coding) 

  

6. การจดัการเรยีนรูด้ว้ย STEM Education 
6.1สถานศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศกึษามนีวตักรรมจากการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEM Education 

✓  

7. การเรยีนภาษาองักฤษเพือ่ใชใ้นการสือ่สารและเพิม่ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบอาชพี  ✓ 
8. การจดัการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่าม) ✓  
9. การสง่เสรมิทกัษะการอ่าน เขยีนภาษาไทยเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูภ้าษาอื่น ✓  
10. การใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์เพือ่การเรยีนรูห้รอืสรา้งอาชพี  ✓ 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
7.ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผา่นมา 

รอบการประเมนิ 
ระดบัผลการประเมนิ 

ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

รอบที ่2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดมีาก ดมีาก 
รอบที ่3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดมีาก ดมีาก 

 
  
8. หน่วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
      สมาคมสภาการศกึษาคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 

สมาคมครโูรงเรยีนเอกชนคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
 

 
    

  

ประเดน็ตวัช้ีวดั มี ไม่มี 
1. การปลกูฝังความมรีะเบยีบวนิยั ทศันคตทิีถู่กตอ้งผา่นกระบวนการลกูเสอื เนตรนารยีวุ
กาชาด 

✓  

2. การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งทกัษะพืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงสูก่ารสรา้งอาชพีและการมงีานท า ✓  
3. การจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหด์ว้ยวธิกีาร Active Learning ✓  
4. การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ฝึกทกัษะการคดิแบบมเีหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding) ✓  
5. การพฒันาครใูหม้คีวามช านาญในการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและภาษาคอมพวิเตอร์
(Coding) 

 ✓ 

6. การจดัการเรยีนรูด้ว้ย STEM Education 
6.1สถานศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศกึษามนีวตักรรมจากการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEM Education 

✓  

7. การเรยีนภาษาองักฤษเพือ่ใชใ้นการสือ่สารและเพิม่ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบอาชพี ✓  
8. การจดัการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่าม) ✓  
9. การสง่เสรมิทกัษะการอ่าน เขยีนภาษาไทยเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูภ้าษาอื่น ✓  
10. การใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์เพือ่การเรยีนรูห้รอืสรา้งอาชพี ✓  
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ส่วนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
 ระดบัปฐมวยั  มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็  
 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนเดก็ 

*คดิเป็น
รอ้ยละ ระดบั 

คุณภาพ 
เป้าหมาย 
รอ้ยละ 

เตม็ 3 2 1 3 
1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความ

ปลอดภยัของตนเองได้ (มฐ.1)  
121 197 45 - 81.40 ดีมาก 80 

 1. รา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยั  และมสีขุนิสยัทีด่(ีม.1) 121 100 21  82.64 ดมีาก  
 2. กลา้มเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเลก็แขง็แรง  สามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
คลอ่งแคลว่ และประสานสมัพนัธก์นั(ม.2) 

121 97 24 - 80.16 ดมีาก  

1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ (มฐ.2) 

121 298 65 - 82.09 ดีมาก 80 

 1. มสีขุภาพจติทีด่ ี และมคีวามสขุ(ม.3) 121 104 17 - 85.95 ดมีาก  
 2. ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว(ม.4) 121 92 29 - 76.03 ดมีาก  
 3. มคีุณธรรม  จรยิธรรม และมจีติใจทีด่งีาม(ม.5) 121 102 19 - 84.29 ดมีาก  

1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม (มฐ.3) 

121 263 100 - 72.73 ดี 80 

 1. มทีกัษะชวีติและปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
(ม.6) 

121 78 43 - 64.46 ปาน
กลาง 

 

 2. รกัธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย (ม.7) 121 93 28 - 76.86 ด ี  
 3. อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
สงัคม ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ(ม.
8) 

121 92 29 - 76.03 ด ี  

1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ (มฐ.4) 

121 324 155 5 66.94 ดี 80 

 1. ใชภ้าษาสือ่สารไดเ้หมาะสมกบัวยั(ม.9) 121 84 36 1 69.42 ด ี  
 2. มคีวามสามารถในการคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู(้ม.10) 121 74 45 2 61.15 ด ี  
 3. มจีนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค(์ม.11) 121 89 30 2 73.55 ดมีาก  
 4. มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรู ้และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้
ไดเ้หมาะสมกบัวยั(ม.12) 

121 77 44 - 63.64 ด ี  

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 1       (ผลเฉล่ีย 
1.1+1.2+1.3+1.4)  

    75.79 ดี 80 
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กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 
สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. .2559 – 2563 …โดยก าหนดยุทธศาสตร ์ที ่1 คอื      

จดักจิกรรมและประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา โดยมหีน่วยงานหลกั คอื     
งานพฒันาและการจดัการเรยีนการสอน  รบัผดิชอบในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน ตามยทุธศาสตร ์ และ
พฒันาคุณภาพเดก็  ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ดา้นคุณภาพเดก็ โดยมี
หน่วยงานรบัผดิชอบคอื งานพฒันาและการจดัการเรยีนการสอน  รา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยั  และมสีขุนิสยัทีด่ ี
กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง  สามารถใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และประสานสมัพนัธก์นั 

  ๑.๑ มีพฒันาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้   
สถานศกึษาพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้กีารพฒันาดา้นรา่งกายสมวยัและสุขนิสยัทีด่ ี และรูจ้กัรกัษาความ

ปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่น โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื มกีารจดักจิกรรมหนูน้อยใสใ่จสขุภาพ 
กจิกรรมชัง่น ้าหนกัวดัสว่นสงู ประเมนิคุณภาพโดยแบบบนัทกึพฒันาการ  

พฒันาเดก็ใหม้กีารพฒันาการดา้นรา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยัและมสีขุนิสยัทีด่ ี โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิ
พฒันา คอื โครงการกฬีาส ีประเมนิคุณภาพโดย แบบสรปุโครงการ 

สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ คอื กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ  
ผลการพฒันา เดก็มรีา่งกายและสขุภาพอนามยัทีด่ ีและรูจ้กัรกัษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่น มผีล

การพฒันาทีโ่ดดเด่น คอื เดก็ปฐมวยัไดร้บัรางวลัจากภายนอกสถานศกึษา 
เดก็หญงิชญัญา  พานเฟ่ือง รางวลัทีไ่ดร้บัคอื  
รายการที ่1 การแขง่ขนัวา่ยน ้า RAMIL ตา้นภยัยาเสพตดิ 2019 ณ สระวา่ยน ้าสนามกฬีาธปูะเตมยี ์วนัที ่

1 มถุินายน 2562 เหรยีญทอง เตะขาฟรสีไตล ์25 เมตร , เหรยีญทอง ฟรสีไตล ์25 เมตร , เหรยีญทอง กรรเชยีง 25 
เมตร , เหรยีญเงนิ กบ 25 เมตร , เหรยีญเงนิ ผลดัฟรสีไตล ์2 x 25 เมตร , ถว้ยรางวลัท าเวลาด ี9 รายการ 

เดก็หญงิชญัญา  พานเฟ่ือง รางวลัทีไ่ดร้บัคอื  
รายการที ่2 บา้นสมเดจ็มนิิสนิมมิง่ 2019 ณ สระวา่ยน ้าบา้นสมเดจ็ วนัที ่26 พฤษภาคม 2562 

เหรยีญทอง ฟรสีไตล ์, เหรยีญทอง กรรเชยีง , เหรยีญเงนิ ผเีสือ้ 
  ๑.๒ มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

สถานศกึษาพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้กีารพฒันาาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์กจิกรรมน้องไหวพ้ี ่พีร่บัไหวน้้อง กจิกรรมเล่า
ความดใีหน้้องฟัง ประเมนิคุณภาพโดยผลงานศลิปะ แบบบนัทกึกจิกรรมเล่าความด ี 

พฒันาเดก็ใหม้กีารพฒันา เดก็มสีขุภาพจติทีด่แีสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม กลา้พดู กลา้
แสดงออก แสดงความพอใจในผลงานตนเอง มคีวามสนใจ มคีวามสขุ และมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ โดยจดักจิกรรม
สง่เสรมิพฒันา คอื กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์ กจิกรรมน้องไหวพ้ี ่ พีร่บัไหวน้้อง กิจกรรมเล่าความดใีหน้้องฟัง 
ประเมนิคุณภาพโดยผลงานศลิปะ แบบบนัทกึกจิกรรมเล่าความด ี 
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สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ สง่เสรมิใหเ้ดก็เขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ โดยใหเ้ดก็กลา้แสดงออก 
เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัเดก็ ๆ และสนบัสนุนใหเ้ดก็เขา้รว่มกจิกรรมงานวนัวชิาการเขต 3  
  ๑.๓ มีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  

สถานศกึษาพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้กีารพฒันา ดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื กจิกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กจิกรรมบนัทกึความด ี กจิกรรม Home 
Room โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเดก็ปฐมวยั ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึ แบบประเมนิกจิกรรม 

พฒันาเดก็ใหม้กีารพฒันา ทกัษะชวีติทีส่ามารถช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั มวีนิยัใน
ตนเอง รูจ้กัประหยดัและพอเพยีงรกัธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมไทยสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื กจิกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กจิกรรมบนัทกึความด ี กจิกรรม Home 
Room โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเดก็ปฐมวยั ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึ  
  ๑.๔ มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 

สถานศกึษาพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้กีารพฒันามพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สือ่สารได ้ มทีกัษะการคดิ
พืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม กจิกรรม
วรรณกรรมเป็นฐาน โครงการเสรมิทกัษาะการเรยีนรูป้ฐมวยั โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเมนิคณุภาพ
โดย บนัทกัหลงัการสอน แบบการจดักจิกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน แบบเขา้รว่มโครงการเสรมิทกัษาะการเรยีนรู้
ปฐมวยั     

พฒันาเดก็ใหม้กีารพฒันาดา้นการใชภ้าษาสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัวยั เดก็สามารถอ่าน เขยีนภาพดว้ย
ภาษาของตนเองได ้มคีวามสามารถในการคดิรวบยอด มคีวามสามารถในการคดิเชงิเหตุผล มคีวามสามารถในการ
คดิแกปั้ญหา มจีตินาการและความคดิสรา้งสรรค ์มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรู ้มคีวามรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัตวัเดก็ โดยจดั
กจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม กจิกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน โครงการเสรมิทกัษาะการเรยีนรู้
ปฐมวยั โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเมนิคุณภาพโดย บนัทกึหลงัการสอน แบบการจดักจิกรรม
วรรณกรรมเป็นฐาน แบบเขา้รว่มโครงการเสรมิทกัษะการเรยีนรูป้ฐมวยั     
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 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งช้ี 
รอ้ยละ 
ทีไ่ด ้

ระดบั
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน(7.1) 100 ยอด
เย่ียม 

80 

 1. คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา ประกอบดว้ยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
หลายฝ่าย 

100   

 2. การน าผลการวเิคราะหเ์ดก็ บรบิท สภาพปัญหา ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้น
การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 

100   

 3. ความสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์นัของหวัขอ้ส าคญัของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศึกษา 100   
 4. การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของ

สถานศกึษา และสรุปผลทุกภาคเรยีน และหรอืทุกปี 
100   

 5. น าผลการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร และหรอืผลการวจิยัที่
เกีย่วขอ้งมาปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษาทุกปีการศกึษา 

100   

2.2 จดัครใูห้เพียงพอกบัชัน้เรียน(5.8) 83.33 80 ดีเลิศ 
 1. การมวีฒุทิางการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางการศกึษาขึน้ไปหรอืปรญิญาตรสีาขาอื่น แต่ไดร้บั

การสนบัสนุนใหไ้ดร้บัวุฒทิางการศกึษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค. ก าหนด 
83.33   

 2. ความรูค้วามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 83.33   
2.3 ส่งเสริมให้ครมีูความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 87.67 80 ดีเลิศ 

 1. ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการปรบั 
การจดัประสบการณ์(5.5) 

83.33   

 2. ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ(6.5) 100   
 3. มกีาร แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครวัชุมชน และ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง(9.2) 
80.00   

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภยั และเพียงพอ 80.00 80 ดีเลิศ 
 1. จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น(7.5) 80   
 2. มกีารสรา้งและพฒันาเทคโนโลย ีแหลง่เรยีนรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็และบุคลากรใน

สถานศกึษา(9.1) 
80   

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 80 80 ดีเลิศ 
 1. มกีารสรา้งและพฒันาเทคโนโลย ีแหลง่เรยีนรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็และบุคลากรใน

สถานศกึษา(9.1) 
80   

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม 86.67 80 ดีเลิศ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา (8.1) 80   
 2. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา (8.2) 
100   
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ตวับ่งช้ี 
รอ้ยละ 
ทีไ่ด ้

ระดบั
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

 3.จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่พฒันา 
คุณภาพสถานศกึษา (8.3) 

80   

4.ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (8.4) 100   
5.น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษา (8.5) 

80   

 6. จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน (8.6) 80   
 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 2   (ผลเฉล่ีย 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)           85.45 ดีเลิศ 80 
   ระดบัคณุภาพ 5 ยอดเยีย่ม = 90 – 100/ 4 ดเีลศิ =80-89/ 3 ด ี= 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลงัพฒันา = ต ่ากวา่ 60 
 
 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 

สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยก าหนดยุทธศาสตร ์ ที ่ 2 คอื 
พฒันาครดูา้นคุณภาพมาตรฐานวชิาชพี  โดยมหีน่วยงานหลกัคอื งานนิเทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา งาน
สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู ้ งานพฒันาบุคลากร งานบรหิารทัว่ไป รบัผดิชอบในการ
พฒันา ครใูหป้ฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ตามยทุธศาสตร ์และพฒันากระบวนการ
บรหิารและการจดัการ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีดา้นการจดัการศกึษา
โดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบคอื งานนิเทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา งานสง่เสรมิใหม้ารวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การจดัการเรยีนรู ้งานพฒันาบุคลากร งานบรหิารทัว่ไป รบัผดิชอบในการพฒันา ครใูหป้ฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
  ๒.๑ มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 
  สถานศกึษาพฒันาครแูละบุคลากร ใหม้กีารพฒันาการจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา ที่
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่และมคีวามสมัพนัธก์บัหวัขอ้ส าคญัของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั
ของสถานศกึษา และมกีารนิเทศก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล การใชห้ลกัสตูร เพือ่น าผลทีไ่ดม้าพฒันาและ
ปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบับรบิททอ้งถิน่ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื กจิกรรมนิเทศการสอน 
ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึการนิเทศ  

พฒันาครใูหม้กีารพฒันา การจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่และมคีวามสมัพนัธก์บัหวัขอ้ส าคญัของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา และมกีาร
นิเทศก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล การใชห้ลกัสตูร เพือ่น าผลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบั
บรบิททอ้งถิน่และน าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื 
กจิกรรมนิเทศการสอน ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึการนิเทศ 

สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ สนบัสนุนใหค้รเูขา้รว่มการอบรม สมัมนา เพือ่การพฒันาเดก็ที่
ครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ๒.๒ จดัครใูห้เพียงพอกบัชัน้เรียน 
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สถานศกึษาพฒันาครใูหม้กีารพฒันาครใูหม้วีุฒทิางการศกึษา มคีวามรูค้วามสามารถในการจดั
ประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื กจิกรรมวจิยัในชัน้เรยีน กจิกรรม 
Project Approach ประเมนิคุณภาพโดย ผลงานกาวจิยัในชัน้เรยีน รปูแบบการจดักจิกรรม Project Approach 

พฒันาครใูหม้กีารพฒันา ความรูค้วามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ครสูามารถ
อธบิายหลกัการ จุดหมาย โครงสรา้งของหลกัสตูรปฐมวยัได ้ อธบิายพฒันาการของเดก็ตามวยัไดค้รบทัง้ 4 ดา้น 
สามารถจดัประสบการณ์และกจิกรรมประจ าวนัทีพ่ฒันาศกัยภาพทางสมองของเดก็ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันา
คอืกจิกรรม Project Approach ประเมนิคุณภาพโดย รปูแบบการจดักจิกรรม Project Approach 

สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ สนบัสนุนใหค้รมูวีุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป และ
ไดร้บัการสนบัสนุนการอบรมไมน้่อยกวา่ 20 ชัว่โมง / ภาคเรยีน เพือ่ครสูามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาการจดั
ประสบการท์ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครมีูความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 

สถานศกึษาพฒันาครใูหม้กีารพฒันา การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาครใูหม้ี
ประสทิธภิาพ ท าใหค้รมูคีวามรู ้ ความสามารถในดา้นการศกึษาปฐมวยั โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ  
คอื ครจูดัท าวจิยัและเขา้รว่มการอบรมเพือ่ใหค้รมูกีารพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัมากขึน้ 
ประเมนิคุณภาพโดย ผลงานการวจิยั 

พฒันาครใูหม้กีารพฒันา การจดัการเรยีนรูผ้า่นการท าวจิยัทีส่ามารถน าผลไปปรบัใชใ้นการจดั
ประสบการณ์ ซึง่ผูบ้รหิารใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนในดา้นการพฒันาบุคลากร โดยจดัสง่ครเูขา้รบัการอบรม ทีม่ี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั มกีารก าหนดแนวทางในการสง่เสรมิ ใหค้รใูชส้ือ่เทคโนโลยหีรอืแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ 
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่ง ครอบครวั ชุมชน และองคก์รได ้โดยจดั
กจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื กจิกรรมสือ่สมัพนัธบ์า้นกบัโรงเรยีน การวจิยั ประเมนิคณุภาพโดย แบบตอบรบั
ผูป้กครอง ผลงานการวจิยั 
 ๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ 

สถานศกึษาพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก ใหม้คีวามปลอดภยัและมกีารป้องกนัการบาดเจบ็ใน
เดก็ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื มกีารจดัสรรพืน้ทีอ่ยา่งชดัเจนประเมนิคุณภาพโดย ใหม้กีารจดั
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนเพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาอยา่งรอบดา้น มกีารก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยั มกีารใหค้วามรูบุ้คลากร มกีารบนัทกึการบาดเจบ็ของเดก็รายบุคคล       

พฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก ใหม้คีวามปลอดภยัและมกีารป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ ใหม้กีาร
พฒันาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมทีีต่ ัง้เป็นสดัสว่น อยูห่า่งจากแหล่งอบายมกุ เพยีงพอและเหมาะสมกบั
จ านวนเดก็ มสีนามเดก็เล่นและมเีครือ่งเล่นทีเ่หมาะสม ปลอดภยั มกีารจดัสถานทีพ่กัรอและมุมการเรยีนรูส้ าหรบั
ผูป้กครอง มกีารจดัการดแูลสภาพแวดลอ้มใหถู้กสขุลกัษณะ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร มอีาคารทีม่ ัน่คง 
แขง็แรงและปลอดภยั พืน้ทีใ่นหอ้งเรยีนแบ่งเป็นสดัสว่น สามารถท ากจิกรรมไดห้ลายรปูแบบ ภายในหอ้งเรยีนมแีสง
สวา่งเพยีงพอ อากาศสามารถถ่ายเทไดด้ ีมขีองเล่น ของใชท้ีม่ขีนาดเหมาะสม เพยีงพอและปลอดภยัส าหรบัเดก็ มี
สถานทีส่ าหรบัการจดัเตรยีมและรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม มนี ้าสะอาด มแีกว้น ้าสว่นตวั มอีุปกรณ์ดบัเพลงิ หอ้ง
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สว้มถูกสขุลกัษณะ มถีงัขยะฝาปิดมดิชดิ ความปลอดภยัและการป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ มนีโยบายเกีย่วกบั
ความปลอดภยัในเดก็ อบรมใหค้วามรูบุ้คลากรเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยัในเดก็ มกีารประสานความรว่มมอื
กบัโรงพยาบาลเพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ มกีารบนัทกึการบาดเจบ็ของเดก็รายบุคคล และบนัทกึขอ้มลูเป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ มกีจิกรรมแผนฝึกซอ้มการป้องกนัภยั โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก บนัทกึการบาดเจบ็ ประเมนิคณุภาพโดย สภาพแวดลอ้มปรบัปรงุดขีึน้ แบบ
บนัทกึการบาดเจบ็  
  ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 

สถานศกึษาพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้กีารพฒันา แหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา โดยจดักจิกรรม
สง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื ใหค้รมูกีารสรา้งและพฒันาเทคโนโลย ี แหล่งเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็
และบุคลากรในสถานศกึษา ประเมนิคุณภาพโดย ขอ้มลูสารสนเทศ แผนพฒันาและการด าเนินการตามขัน้ตอน    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้กีารพฒันาขัน้ตอนการด าเนินงานและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ จดัท า
แผนพฒันาและด าเนินการตามขัน้ตอน ก ากบัตดิตาม และประเมนิผลและน าไปปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีน บุคลากรในสถานศกึษาเกดิกระบวนการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูข้องสถานศกึษา โดย
จดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื กจิกรรมProject Approach ประเมนิคุณภาพโดย บนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรม Project 
Approach 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

สถานศกึษาพฒันามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ใหม้กีารพฒันา มาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา ปฏบิตัติามแผนพฒันา มรีะบบสารสนเทศ และจดัท ารายงานประจ าปี โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันา
กระบวนการ คอื ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
จดัท าและด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา ประเมนิคุณภาพโดย หลกัสตูรสถานศกึษา ระบบขอ้มลู
สารสนเทศ   

พฒันามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ใหม้กีารพฒันา มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จดัท า
และด าเนินงานตามแผนพฒันา จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่พฒันา
สถานศกึษา ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา น าผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคณุภาพ
ภายใน โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื จดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัผา่นแผนปฏบิตักิาร และ
กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม  ประเมนิคุณภาพโดย แผนพฒันา รายงานการประกนัคณุภาพ  
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มาตรฐานท่ี 3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 

ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม = 90 – 100/ 4 ดเีลศิ =80-89/ 3 ด ี= 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลงัพฒันา 
 
 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบั 
คุณภาพ 
(5-3) 

เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 

3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เดก็มีพฒันาการ
ทกุด้านอย่างสมดลุเตม็ศกัยภาพ 

6 5 1 - - - 6 83.33 100 100 80 

 1. ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล(5.2) 

6 5 1 - - - 6 83.33 100   

3.2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบติัอย่างมีความสขุ 

12 10 2 - - - 12 83.33 100 100 80 

 1. ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนทีส่รา้งวนิยัเชงิบวก
(5.3) 

6 5 1 - - - 6 83.33 100   

 2. ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ และผูป้กครอง(5.7) 6 5 1 - - - 6 83.33 100   
3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 
6 5 1 - - - 6 83.33 100 100 80 

 1. ครจูดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้ชส้ือ่และ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั (5.6) 

6 5 1 - - - 6 83.33 100   

3.4 ประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการ
จดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

18 15 3 - - - 18 83.33 100 100 80 

 1. ครใูชเ้ครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลพฒันาการ
ของเดก็อยา่งหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง(5.4) 

6 5 1 - - - 6 83.33 100   

 2. ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีต่น
รบัผดิชอบ และใชผ้ลในการปรบัการจดั
ประสบการณ์(5.5) 

6 6 - - - - 6 100 100   

 3. ครจูดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตรต่รอง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพฒันาเดก็(5.9) 

6 4 2 - - - 6 66.67 100   

 ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 3  
(ผลเฉล่ีย 3.1+3.2+3.3+3.4) 

42 35 7 - - - 42 83.33 100 100 80 
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กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 
สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยก าหนดยทุธศาสตร ์ที ่5-6 คอื

พฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลกิ พฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกคุณภาพใหส้งูขึน้ โดยมหีน่วยงาน
หลกัคอื งานสง่เสรมิคุณธรรรม จรยิธรรม และงานบรหิารทัว่ไป รบัผดิชอบในการพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์และจุดเน้นการศกึษาปฐมวยั และการพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัใหคุ้ณภาพสงูขึน้ตามยทุธศาสตร ์ และพฒันาดา้นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีดา้นการจดัการศกึษา โดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบคอื งาน
สง่เสรมิคุณธรรรม จรยิธรรม และงานบรหิารทัว่ไป  
  ๓.๑ จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุยเ์ตม็ศกัยภาพ 

สถานศกึษาพฒันาแผนการจดัประสบการณ์ ใหม้กีารพฒันา ครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื สง่เสรมิใหค้รเูขา้ใจปรชัญา หลกัการ และ
ธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวยั ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร ประเมนิคุณภาพ
โดย แบบบนัทกึหลงัสอน       

พฒันาแผนการจดัประสบการณ์ใหม้กีารพฒันา ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปรชัญา หลกัการ จุดหมายและ
สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละเชื่อมโยงสูก่ารจดัท าหน่วยการ
เรยีนรูก้ารจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่
หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดักจิกรรมประจ าวนั โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื 
กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม ประเมนิคุณภาพโดยแบบบนัทกึการจดักจิกรรม แบบประเมนิหลกัสตูร  
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอย่างมีความสขุ 

สถานศกึษาพฒันาเดก็ปฐมวยั ใหม้กีารพฒันาประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุ โดยจดั
กจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื เปิดโอกาสใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการสรา้งขอ้ตกลง สง่เสรมิการมวีนิยัตนเองของ
เดก็ ประเมนิคุณภาพโดย ขอ้ตกลงภายในหอ้งเรยีน 

พฒันาครแูละเดก็ปฐมวยั ใหม้กีารพฒันา ชัน้เรยีนทีส่รา้งวนิยัเชงิบวก ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็และ
ผูป้กครอง โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื จดับรรยากาศทีเ่หมาะสมและการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจนเกีย่วกบั
พฤตกิรรมของเดก็ จดัประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิวนิยัในตนเองของเดก็ แสดงความรูส้กึที่
ด ี สอบถามและรบัฟังความคดิเหน็ แสดงน ้าใจไมตร ี ยิม้แยม้แจ่มใสต่อเดก็และผูป้กครอง สนบัสนุน แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ ใหค้ าแนะน า และรว่มมอืกบัผูป้กครองในการแกไ้ขและพฒันาการของเดก็อยา่งเสมอภาคและ
สม ่าเสมอ ประเมนิคุณภาพโดย สือ่สมัพนัธบ์า้นกบัโรงเรยีน  
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  ๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 
สถานศกึษาพฒันาบรรยากาศและสถานที ่ใหม้กีารพฒันา สือ่ เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทัง้ภายนอกและ

ภายในหอ้งเรยีน โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื จดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรยีนให้
มคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัการเรยีนรู ้มสีือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ประเมนิคุณภาพโดย แบบสอบถามความ
คดิเหน็การจดัการเรยีนการสอน    

พฒันาบรรยากาศและสถานที ่ใหม้กีารพฒันา บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้สามารถใชส้ือ่และเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ มสีิง่แวดลอ้มทีด่เีพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกหอ้งเรยีน ประเมนิคุณภาพโดย แบบสอบถาม 

๓.๔  ประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการ
จดั 

       ประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

สถานศกึษาพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ใหม้กีารพฒันา แบบการวดัและประเมนิผลพฒันากการ
ของเดก็ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึหลงั
การสอน  

พฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ใหม้กีารพฒันา รปูแบบการวดัและประเมนิผลพฒันาการของเดก็อยา่ง
หลากหลายและสามารถน าผลทีไ่ด ้สรปุเป็นรายงานผลพฒันาการของเดก็แก่ พอ่ แม ่ผูป้กครองได ้โดยจดักจิกรรม
สง่เสรมิพฒันาคอืแบบบนัทกึพฒันาการ Portfolio ประเมนิคุณภาพโดย แบบบนัทกึหลงัการสอน แบบประเมนิสาระ
การเรยีนรู ้
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเ้รียน 

 
ตวับ่งช้ี/ประเดน็ 

 
 

 
จ านวนนักเรียน 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ระดบั
คณุภาพ 
(5-3) 

ตวับ่งช้ี ประเดน็ เตม็ 5 4 3 2 1 5 5-3 
๑.๑  
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางวิชาการ
ของผูเ้รียน 

๑.  มคีวามสามารถในการอ่าน การ
เขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 
(3.1,4.1,5.3) 

526 148 199 63 89 27 28.14 77.95 3 

๒. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์และ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ อภปิราย 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 
(4.1,4.2,4.3) 

526 134 182 97 102 11 25.47 78.52 3 

๓. มคีวามสามารถในการสรา้ง
นวตักรรม (4.4) 

526 102 140 101 120 63 19.39 65.21 2 

๔. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
(3.2) 

526 439 17 70 - - 83.45 100 5 

๕. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
(5.1,5.4) 

5.1 526 455 20 44 3 3 86.50 98.67 (เฉลีย่ = 
73.00) 
3 

5.4 127 49 8 3 9 58 38.58 47.24 

๖. มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติ
ทีต่่องานอาชพี (มฐ.6) 

526 117 358 41 9 1 22.24 98.10 5 

ผลเฉล่ีย       54.27 82.13 4 
๑.๒ 
คณุลกัษณะ
ท่ีพึง
ประสงคข์อง
ผูเ้รียน 

๑. การมคีุณลกัษณะและคา่นิยมทีด่ี
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
(2.1,2.2,14.1.1) 

526 318 185 20 2 1 60.46 99.42 5 

๒. ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็น
ไทย (2.1.3(7)) 

526 289 182 18 36 1 54.94 92.96 5 

๓. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย(2.3) 

526 231 121 138 30 6 43.91 93.16 5 

๔. สขุภาวะทางรา่งกายและลกัษณะ 
จติสงัคม (มฐ.1) 

526 115 202 142 45 22 21.86 87.26 4 

ผลเฉล่ีย       45.29 93.20 5 
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 1       41.42 84.67 4 
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1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
 ระดบัคณุภาพ     ดีเลิศ 
 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน  

  สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2559-2563  โดยก าหนดยุทธศาสตรท์ี ่1 คอื  
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ มมีาตรฐานไดพ้ฒันาตามอจัฉรยิภาพของตนเอง เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ ทัง้รา่ยกาย
และจติใจ เป็นคนด ี มคีุณธรรม มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร คดิอยา่งเป็นระบบ สามารถแกปั้ญหา 
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติได ้   โดยมหีน่วยงานหลกัคอื กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ งานบรหิารความเสีย่ง  งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน งานวดัผลและประเมนิผล   และรว่มคอื  งาน
หอ้งสมดุ  รบัผดิชอบในการพฒันาผูเ้รยีน ตามยทุธศาสตร ์และพฒันามาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีดา้นที ่1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ   โดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบ
คอื   งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้  งานวดัผลและประเมนิผล   
งานหอ้งสมดุ   
 

 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีน  ใหม้นิีสยัรกัการอา่นและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยการอา่นหนงัสอื

บทความ หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้คีวามสามารถในการสรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟัง  ดู วเิคราะห ์คดิค านวณ
และสามารถพดู เขยีนถ่ายทอดความรู ้ สือ่สารความรูส้กึนึกคดิ  เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสูผู่อ้ ื่นได ้ 
พรอ้มทัง้มผีลงานจากการคน้ควา้ความรูต้่าง ๆ  จากการอ่าน ฟัง ด ูวเิคราะหแ์ละคดิค านวณ  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิ
พฒันากระบวนการ คอื กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการฝึกปฏบิตั ิ กระบวนการตัง้ค าถาม  ประเมนิคุณภาพโดย การ
ทดสอบการอา่น วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย  บนัทกึรกัการอา่น  แบบประเมนิ และขอ้สอบรว่มของฝ่ายการศกึษา 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  

 พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันานิสยัรกัการอา่นและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยการอ่านหนงัสอืบทความ 
หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ ใหม้คีวามสามารถในการสรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟัง  ด ู วเิคราะห ์ คดิค านวณและ
สามารถพดู เขยีนถ่ายทอดความรู ้ สือ่สารความรูส้กึนึกคดิ  เรือ่งราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสูผู่อ้ ื่นได ้ 
พรอ้มทัง้มผีลงานจากการคน้ควา้ความรูต้่าง ๆ  จากการอ่าน ฟัง ด ูวเิคราะหแ์ละคดิค านวณ  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิ
พฒันา คอื โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิและวนัสนุทรภู่ โครงการทดสอบการอา่น วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย 
โครงการแกไ้ขปัญหาอา่น   ไมอ่อก เขยีนไมถู่กตอ้ง  อ่านไมค่ล่องเขยีนไมค่ล่อง โครงการคดิไดช้คู าตอบ กจิกรรม
หอ้งสมดุ  ประเมนิคุณภาพโดย   การทดสอบการอ่าน วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย  บนัทกึรกัการอา่น  และแบบ
ประเมนิโครงการ 
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 สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ กจิกรรมรกัการอา่น กจิกรรมปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด 
กจิกรรมยวุบรรณารกัษ์อาสา กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่ กจิกรรมป้ายนิเทศ กจิกรรมยอดนกัอ่าน กจิกรรมนิทาน
สบายสบาย กจิกรรมตามรอยสุนทรภู่ กจิกรรมใครหนอบุคคลส าคญั กจิกรรมบงิโกค าศพัท ์กจิกรรมมะลน้ิอย แทน
ใจมอบใหแ้ม ่ กจิกรรมกงัหนับอกทศิทางลม กจิกรรมปรศินาภาพลบัสมอง กจิกรรมอ่านก่อนปลอดภยั กจิกรรม
สารานุกรมสรา้งปัญญา กจิกรรมประกวดระบายส ีวนัลอยกระทง กจิกรรมทายนิสยัจากตวัเลข กจิกรรมอ่านเพือ่พอ่ 
กจิกรรมผลไมจ้๋า อยูไ่หนจ๊ะ กจิกรรมการละเล่นของเดก็ไทย กจิกรรมสลากกนิแบ่งสรา้งสรรคปั์ญญา กจิกรรม
หนงัสอืเล่มโปรด กจิกรรมสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสบืคน้ขอ้มลูทาง Internet  
 ผลการด าเนินงาน ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ   และไดร้บั
รางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่ 3 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ดงัน้ี 

การแข่งขนัประกวดคดัลายมือภาษาไทย   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. เตชนีิ  โพธิท์อง  ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. พมิพล์ภสั ดวงจติร ์ ชัน้ ป. ๔  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. พลอยไพลนิ มะกรครรภ ์ ชัน้ ม. ๒   เหรยีญทอง 
 

การแข่งขนัการอ่านออกเสียงภาษาไทย 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. พมิพช์นก ตนัตเิสถยีรกุล ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. วรรณโชค พมิลชยั  ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. พณัณ์ชติา ทวนดลิก ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. อธปิพฒัน์ แซ่คู ้  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. ธนภทัร จรสัศลิปชพี  ชัน้ ม. ๑   เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. พรนภสั ประเสรฐิศกัดิ ์  ชัน้ ม. ๒   เหรยีญทอง 
 

การแข่งขนัคณิตคิดเรว็   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
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๑. ด.ช. เกยีรตคิุณ แจง้สนิท ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. พลากร  เด่นนภาลยั ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ช. อานนท ์ ชจูติร  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. กติตศิกัดิ ์  สขุมะลงั  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญ
ทองแดง 

 

  
 

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็และแก้ปัญหา  
 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันาความสามารถสรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่่านฟัง ด ู และสือ่สารหรอื
เขยีนเพือ่เสนอความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟัง และดตูามความคดิของตนเอง  พฒันาความสามารถในการน าเสนอ
รปูแบบวธิกีารคดิรปูแบบวธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง  พฒันาความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย การคาดคะเนสถานการณ์หรอืค าตอบ การก าหนดทางเลอืกในการตดัสนิใจแกปั้ญหา  โดยจดักจิกรรม
สง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรยีนแบบแกปั้ญหา  การตัง้ค าถาม การฝึกปฏบิตั ิ ประเมนิคุณภาพโดย  แผนการ
จดัการเรยีนรูเ้น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  แบบประเมนิความสามารถในดา้นต่าง ๆ  
 พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันาความสามารถสรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่านฟัง ด ูและสือ่สารหรอืเขยีนเพือ่เสนอ
ความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟัง และดตูามความคดิของตนเอง  พฒันาความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวธิกีารคดิ
รปูแบบวธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง  พฒันาความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย การคาดคะเน
สถานการณ์หรอืค าตอบ การก าหนดทางเลอืกในการตดัสนิใจแกปั้ญหา  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื โครงการ
วนัภาษาไทย โครงการทดสอบการอา่น วเิคราะห ์ และเขยีนภาษาไทย โครงการแกปั้ญหาอา่นไมอ่อก เขยีนไม่
ถูกตอ้ง อ่านไมค่ล่อง เขยีนไมค่ล่อง โครงการคณติคดิไดช้คู าตอบ โครงการวทิยาศาสตร ์ Funny with Science 
ประเมนิคุณภาพโดย แบบประเมนิโครงการ 
 สถานศกึษาจดัสง่เสรมิกจิกรรมเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ กจิกรรมบนัทกึรกัการอา่น โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพ
ผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิ 
 ผลการด าเนินงานผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็  แกปั้ญหา และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่  3 อคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ ดงัน้ี 
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การแข่งขนั  Science  Show   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ช. กติตธิชั  กาญจนโนปถมัภ ์ ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. กุลปรยิา  กอ้นทอง ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๓. ด.ญ. กชกร  ธรรมศริ ิ ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. ภากร  มว่งงาม  ชัน้ ม. ๒   เหรยีญเงนิ 
๒. ด.ช. ณฐัวุฒ ิ  ธรีะพงศ ์  ชัน้ ม. ๒   เหรยีญเงนิ 
๓. ด.ญ. วราพร  แสงจนัทร ์ ชัน้ ม. ๒   เหรยีญเงนิ 

 

 3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
 สถานศกึษาพฒันา ใหผู้เ้รยีน มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงาน/นวตักรรมดว้ยความภาคภมูใิจ โดยจดั
กจิกรรมสง่เสรมิพฒันา เพือ่ใหผู้เ้รยีนมกีารไดเ้รยีนรู ้ และพฒันาความสามารถใหห้ลากหลาย ตามความถนดั 
โรงเรยีนมนีโยบาย และสนบัสนุนใหค้รมูกีารจดัการเรยีนการสอน เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพือ่ใหน้กัเรยีน
ไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัการตัง้สมมตุฐิาน คน้ควา้ขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู เขา้รว่ม
กระบวนการกลุ่ม และสรปุความคดิรวบยอดทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ รว่มกนัท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ แลว้น าเสนอ
ผลงานอยา่งภาคภมูใิจ ประเมนิคุณภาพโดยการจดัโครงการวทิยาศาสตร ์Funny with Science โครงการเปิดโลกสู่
อาชพี 
 สถานศกึษาสง่เสรมิกจิกรรมเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ( กจิกรรมชมรม ) 
 ผลการด าเนินงานผูเ้รยีน มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงาน/นวตักรรมดว้ยความภาคภมูใิจ คดิเป็นรอ้ย
ละ 60.46  และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่ 3 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ดงัน้ี 

 การแข่งขนัคณิตคิดเรว็   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. เกยีรตคิุณ แจง้สนิท ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. พลากร  เด่นนภาลยั ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ช. อานนท ์ ชจูติร  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. กติตศิกัดิ ์  สขุมะลงั  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญ
ทองแดง 
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การแข่งขนังานประดิษฐใ์บตอง   

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. กุลธาดา  สงัสวสัดิ ์  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญเงนิ 
๒. ด.ญ. นิษติา  กะเหลก็  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญเงนิ 
๓. ด.ญ. สาธดิา  ส ารวมรมัย ์ ชัน้ ม. ๓  เหรยีญเงนิ 
๔. ด.ญ. พรธภิา  เมอืงสุวรรณ ชัน้ ม. ๓  เหรยีญเงนิ 
๕. ด.ญ. นรนิทร  จติรเจรญิธรรม ชัน้ ม. ๓  เหรยีญเงนิ 

 
การแข่งขนัส้มต าลีลา   

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. เวโรณกิา อรณิชา มคัซ่า  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. กญัญาพร สภุาพ  ชัน้ ม. ๒  เหรยีญทอง 
๓. ด.ช. สุทธพิร  เจรญิราช ชัน้ ม. ๒  เหรยีญทอง 

                        
 

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู ้ การสือ่สาร และเป็น
พลเมอืงดจิติอล โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาความเขา้ใจในระบบและวธิกีารใชเ้ทคโนโลย ี การสบืคน้ความรูแ้ละ
สือ่สารทางอนิเตอรเ์น็ต การใชเ้ทคโนโลยใีนการประมวลผลขอ้มลูและน าเสนอผลงานเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีาร
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรูโ้ดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื การจดัการเรยีนการสอนโดยการ
ใหค้วามรูใ้นระบบและวธิกีารใชเ้ทคโนโลย ี การสบืคน้ขอ้มลูและการสือ่สารผา่นอนิเตอรเ์น็ต การสรา้งชิน้งานดว้ย
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยดีว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วริด์, ไมโครซอฟทเ์อก็เซล, ไมโครซอฟทพ์าวเวอรพ์อยต์
และการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ การน าเสนอผลงานและท าโครงงาน  นอกจากน้ียงัไดร้ว่มกบัสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยใหผู้เ้รยีนเขยีนเรยีงความ เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีณุธรรม และโรงเรยีน
ไดม้กีารจดักจิกรรมเสรมิเพิม่เตมิ คอื โครงการอบรมคอมพวิเตอร ์
 ผลการพฒันา ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรูแ้ละการ
สือ่สาร มผีลการพฒันาทีโ่ดดเด่นคอื ผูเ้รยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลู สือ่สารทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูได ้
สามารถเขา้รว่มแขง่ขนัและไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่ 3 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
ดงัน้ี 
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การแข่งขนัทกัษะการใช้คอมพิวเตอร ์

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. ชนากานต ์ น้อยประภา ชัน้ ป. ๓ เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. ณฏัฐกิา  บุญวรรณ ชัน้ ป. ๓ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ช. ปารค์  เก่งบางยาง ชัน้ ป. ๖ เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. ศวิชั  สรอ้ยสาระ ชัน้ ป. ๖ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. สทิธศิกัดิ ์  ตรโีสภา  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 
๒. นายมนสัวนิ  แสงอรญั ชัน้ ม. ๓    เหรยีญทอง 
๓. ด.ช. ธนภฒัน์  พลเยีย่ม  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 
 

 5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา  
           สถานศกึษามนีโยบายเพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้คีวามสามารถเตม็ศกัยภาพมทีกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร
โดยทางโรงเรยีนจดัการด าเนินการพฒันานกัเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอื มกีารออกแบบโครงงาน 
และการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร IEP   สง่เสรมิความสามารถในแต่ละดา้นของผูเ้รยีนตามหลกัแนวคดิทฤษฎ ี
พหุปัญญา สนบัสนุน นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ เกีย่วกบัดนตรไีทย นาฏศลิป์ คอมพวิเตอร ์ภาษาองักฤษ และน า
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เขา้มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยสรรหาบุคลากรในทอ้งถิน่ เขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรม
การเรยีนการสอน เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัจิรงิ นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนอ่อนจดัใหม้กีารสอน
ซ่อมเสรมิเพิม่เตมิ ครผููส้อนใหค้วามเอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคลสอนเสรมิใหใ้นเวลาทีเ่หมาะสม เชา้ กลางวนั
หรอืเยน็  เชญิวทิยากรทีม่คีวามสามารถเขา้มาจดักจิกรรมแนะแนวการเตรยีมสอบ  โครงการตวิเขม้ก่อนสอบ O – 
net     ป.๖ ,ม.๓ สง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมเพิม่พนูความรูเ้ทคนิคกระบวนการสอนน าความรูม้าถ่ายทอด
แก่นกัเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ     
            สถานศกึษามกีารจดัด าเนินการพฒันานกัเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอื มกีารออกจดัท า
โครงงาน และการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร IEP   สง่เสรมิความสามารถในแต่ละดา้นของผูเ้รยีนตามหลกั
แนวคดิทฤษฎ ี พหุปัญญา สนบัสนุน นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ เกีย่วกบัดนตรไีทย นาฏศลิป์ คอมพวิเตอร ์
ภาษาองักฤษ และน าภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้มาใหไ้ดศ้กึษาเรยีนรู ้     
 ผลการด าเนินงานผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ   และไดร้บั
รางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่ 3 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ดงัน้ี 
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การแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการ  

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
  ๑. ด.ญ. สุชาดา พมิมะสอน  ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
  ๒. ด.ญ. เปมกิา สริสิงัข ์   ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. รุจรดา ทองทรพัยใ์หญ่  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญเงนิ 
๒. ด.ญ. วรชัญา หาเรอืนจกัร ์  ชัน้ ป. ๖  เหรยีญเงนิ 

 

 6. มีความรู้  ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีน  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอืผูเ้รยีนมเีจคคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติ  หาความรู้
เกีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจโรงเรยีนมนีโยบายและสนบัสนุนใหค้รมูกีารจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทีเ่น้น
กระบวนการท างานเป็นกลุม่   เพือ่ใหน้กัเรยีนไดท้ างานรว่มกบัเพือ่นในกลุ่มตัง้แต่การวางแผนการท างาน  การ
รว่มมอืกนัท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ และน าเสนอผลงานของตนเองใหเ้พือ่นในชัน้ไดร้ว่มอภปิราย  มกีารจดัท า
โครงการและกจิกรรมเพือ่พฒันาการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  ประเมนิคุณภาพโดย    การจดัท าแผนการสอนเน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  กจิกรรมชมรม แนะแนว โครงการอยู่คา่ยพกัแรม  โครงการกฬีาส ี   โครงการทศันศกึษา โครงการ
วทิยาศาสตรF์unny  with  Scienceโครงการเปิดโลกสูอ่าชพี   สถานศกึษาจดัสง่เสรมิกจิกรรมเพิม่เตมิ คอื กจิกรรม
เลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีน      โครงการพฒันาศกัยภาพสูค่วามเป็นเลศิ   

ผลการด าเนินงานใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี โดยการจดักจิกรรมที่
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเรจ็  สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่
พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง ทัง้มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพีสจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเอง
สนใจ   
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1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 ระดบัคณุภาพ    ยอดเย่ียม 
 กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน  

  สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2559-2563  โดยก าหนดยุทธศาสตรท์ี ่1 คอื
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ มมีาตรฐานไดพ้ฒันาตามอจัฉรยิภาพของตนเอง เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ ทัง้รา่งกาย
และจติใจ เป็นคนด ี มคีุณธรรม มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร คดิอยา่งเป็นระบบ สามารถแกปั้ญหา 
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติได ้ และก าหนดยทุธศาสตรท์ี ่ 5  คอืพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ โดยมหีน่วยงานหลกัคอื 
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน งานบรหิารความเสีย่ง  งานอภบิาล  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ  รบัผดิชอบในการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนตามยทุธศาสตร ์และพฒันามาตรฐานที ่1 
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีดา้นที ่1  โดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบคอื  งาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ฝ่ายกจิการนกัเรยีน 

 

 1. การมีคณุลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 สถานศกึษามกีารประชุม ผูบ้รหิาร  คณะคร ูบุคลากร ตวัแทนผูป้กครอง นกัเรยีน เพือ่ก าหนดอตัลกัษณ์ให้
สอดคลอ้งกบัคุณค่าพระวรสาร  มกีารจดัท าแผนพฒันาโรงเรยีนประจ าปี  ยทุธศาสตร ์ เป้าหมาย  วสิยัทศัน์  และ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา  ปีการศกึษา 2559 – 2563  มกีารจดัท าแผนการสอนทีม่กีารบรูณาการคุณธรรม  
จรยิธรรม  ใหต้รงตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทุกรายวชิา  และเพื่อใหส้อดคลอ้งตามอตัลกัษณ์ของผูเ้รยีน  
โรงเรยีนจงึเพิม่เตมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อ้ที ่ 9 คอื  รกั  รบัใช ้  ใจสภุาพ  มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละระดบั
ความส าเรจ็ในโครงการและกจิกรรม  เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน  เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจ  ตรงตามอตั
ลกัษณ์ของโรงเรยีน 
 สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ เชน่ 

- โครงการแหเ่ทยีนพรรษา    - โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 
- โครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง (มพ.-วชิาวด)ี  - โครงการกฬีาส ี
- โครงการกฬีารวมน ้าใจ เขต 3    - โครงการอจัฉรยิภาพทางวชิาการ 
- โครงการลกูเสอืรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  - โครงการอยูค่า่ยพกัแรมลกูเสอืเนตรนาร ี
- กจิกรรมพธิมีสิซา เปิด-ปิด ปีการศกึษา  และ กจิกรรมวนัส าคญั 
- กจิกรรมทางศาสนาพุทธ - ครสิต ์ ทุกวนัศุกร ์ - กจิกรรมโฮมรมู 
- กจิกรรมอบรมคุณค่าพระวรสารโดยผูอ้ านวยการ - กจิกรรมจติอาสาลกูแมพ่ระรกัสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมความรบัผดิชอบของ “ลกูแมพ่ระ”  - กจิกรรมเดก็ดศีรมี.พ. 
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- สมุดบนัทกึเยาวชนคนด ี    - กจิกรรมธนาคารโรงเรยีน 
 ผลการพฒันาโรงเรยีนไดร้บัความรว่มมอืจากผูบ้รหิาร คณะคร ู นกัเรยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ี ในการจดัท าโครงการและกจิกรรมต่างๆ  ท าใหผู้เ้รยีนมี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร  และมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น  กตญัญตู่อผูม้พีระคุณ  ตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลกิ   
 

 2. ความภมิูใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
  สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นดา้นความภูมใิจในทอ้งถิน่และความ
เป็นไทย  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะ 
วฒันธรรมไทย และมคีวามตญัญกูตเวท ี  เหน็คุณคา่และใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
อนุรกัษ์ สบืทอด ภูมปัิญญาไทย ประเมนิคุณภาพโดยการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ และจดัท าโครงการกจิกรรม
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมแหเ่ทยีนพรรษา โครงการทดสอบการอา่นวเิคราะหแ์ละการเขยีนภาษาไทย โครงการวนั
ภาษาไทยแหง่ชาต ิและวนัสนุทรภู่ โครงการสบืสานวถิวีฒันธรรม โครงการสบืสานศลิปวฒันธรรมไทย 
 พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันา คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นดา้นความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  
โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณ ีศลิปะ วฒันธรรมไทย และ
มคีวามตญัญกูตเวท ี  เหน็คุณคา่และใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  อนุรกัษ์ สบืทอด ภูมิ
ปัญญาไทย  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาและประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน จากกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมถงึ
แผนการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระวชิา 
 สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ ไดแ้ก่กจิกรรมชมรมต่าง ๆ สมุดบนัทกึความด ี กจิกรรมงาน
หอ้งสมดุ เช่น กจิกรรมตามรอยสุนทรภู่ กจิกรรมมะลน้ิอยแทนใจมอบใหแ้ม ่ กจิกรรมสารานุกรมสรา้งเสรมิปัญญา 
กจิกรรมประกวดระบายสวีนัลอยกระทง กจิกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 
 ผลการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาเพือ่ให้
ผูเ้รยีนมคีวามภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะ วฒันธรรมไทย และมคีวามตญัญกูตเวท ี เหน็คุณคา่และ
ใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  อนุรกัษ์ สบืทอด ภมูปัิญญาไทย   
และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่ 3  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ดงัน้ี 

การแข่งขนัประกวดมารยาทไทย   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. กนัตร์ะว ี  นิธวิาณชิย ์  ชัน้ ป. ๓ เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. กตญัญปั์ฐน์ สวุรรณวงศ ์  ชัน้ ป. ๓ เหรยีญทอง 
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• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. นภสันนัท ์ พนัถม   ชัน้ ป. ๔ เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. ธนชยั  พานเฟือง  ชัน้ ป. ๕ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. ณฏัฐณชิา คงกระพนัธ ์  ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. ชลนัธร  ขาวสดุ   ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 

 

 3. การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
 สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีน   ใหม้กีารพฒันาการยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง โดยการแสดง
ความคดิเหน็อยา่งสุภาพ  รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ยความเขา้ใจ  การแสดงมารยาททีเ่หมาะสมตาม
วฒันธรรมการอยูร่ว่มกนั  การเหน็คุณคา่ของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  การปรบัตวัและรว่มกจิกรรมตามบรบิททาง
วฒันธรรมและสงัคม  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันากระบวนการ คอื กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการตัง้ค าถาม  
กระบวนการเกม  การแสดงบทบาทสมมุต ิ ประเมนิคณุภาพโดย แบบประเมนิการเรยีนการสอน  ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาภาษาต่างประเทศ  
 พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันา การกลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งสุภาพ  พดูคุย รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
ดว้ยความเขา้ใจ  การแสดงมารยาททีเ่หมาะสมดว้ยความสุภาพ และถูกกาลเทศะในวฒันธรรมการอยูร่ว่มกนั  
สง่เสรมิผูเ้รยีนเหน็คุณคา่ของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างโดยการเขา้รว่มกจิกรรมทางวฒันธรรมต่าง ๆ ทัง้ในและนอก
สถานที ่    การปรบัตวัและรว่มกจิกรรมตามบรบิททางวฒันธรรมและสงัคม  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันา
กระบวนการ คอื การจดัการเรยีนการสอน  โครงการ Spelling Bee , โครงการ English and Chinese in daily life  
โครงการ Eastern and Western  โครงการ English and Chinese Camp ประเมนิคุณภาพโดย แบบประเมนิการ
เรยีนการสอน  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาต่างประเทศ  
 สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ  โครงการแหเ่ทยีนพรรษา , กจิกรรมพธิมีสิซาฉลองวนัครสิตม์าส
โครงการสบืสานวถิวีฒันธรรม“งานประเพณีบุญหลวงและการละเลน่ผตีาโขน” โครงการทศันศกึษา, โครงการวนั
ภาษาไทยแหง่ชาตแิละวนัสนุทรภู่, โครงการทดสอบอ่าน วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย เป็นตน้ 
 ผลการด าเนินงานท าใหผู้เ้รยีนมกีารแสดงความคดิเหน็อยา่งสุภาพ รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ยความ
เขา้ใจ ยอมรบัความคดิเหน็ คุณคา่ของวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และสามารถแสดงมารยาททีเ่หมาะสมตามวฒันธรรมใน
การอยูร่ว่มกนั  อกีทัง้สามารถปรบัตวัและรว่มกจิกรรมตามบรบิททางวฒันธรรมไดอ้ยา่งด ี
 ผลการพฒันาท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที3่ อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ ดงันี้ 
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การแข่งขนัประกวดสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. ปพรรณพร เทยีนทองด ี ชัน้ ป. ๓ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. ปุญญพฒัน์ จนัทรพ์งษ ์ ชัน้ ป. ๖ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. ชญานุช  ตัง้ไชยมงคล ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 

การแข่งขนัคดัลายมือภาษาองักฤษ 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. อยัยา  ผลขวญั  ชัน้ ป. ๒ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. นนัธติา  เชดิฉนัท ์  ชัน้ ป. ๕ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. ณรนินิภา พลแจ่ม  ชัน้ ม. ๑  เหรยีญทอง 

การแข่งขนัคดัลายมือภาษาจีน  

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. ศวชักร  เจรญิสรอ้ยแกว้ ชัน้ ป. ๒ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. พชิญาภา อรรคบุตร ชัน้ ป. ๕ เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. ธนพล  ทรงจรนิทร ์ ชัน้ ม. ๓  เหรยีญทอง 

   

 4. สขุภาวะทางรา่งกายและลกัษณะจิตสงัคม  
       สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนใหม้สีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ  มนี ้าหนกัสว่นสงูและมสีมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน รูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง 
โรคภยัอุบตัเิหตุ และปัญหาทางเพศ  และใหเ้หน็คุณคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม รูจ้กัมี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  และสามารถสรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ 
กฬีา นนัทนาการตามจนิตนาการ โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิและมกีารวางแผนพฒันาผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ เพือ่
มุง่เน้นพฒันาคุณภาพทางการศกึษาโดยจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีและใชม้าตราฐานการศกึษาเป็นเป้าหมายใน
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การพฒันาผูเ้รยีน โดยมโีครงการและกจิกรรมสง่เสรมิทีส่ าคญัเพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ มสีขุ
นิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ โดยการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุ
ศกึษา – พลศกึษา และกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะในทุกคาบเรยีน มสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง แต่งกายสะอาด
เรยีบรอ้ย เครือ่งแต่งกายและเครือ่งใชส้ว่นตวัสะอาดโดยไดร้บัความรว่มมอืจากครปูระจ าชัน้ในการอบรมชัว่โมงโฮม
รมูก่อนการเรยีนการสอนก่อนทุกวนั การปฏบิตัตินตามสุขบญัญตั ิ ๑๐ ประการ และการเขา้รว่มกจิกรรมการออก
ก าลงักาย มสีว่นรว่มในการเผยแพรแ่ละรณรงคเ์กีย่วกบัการดแูลสขุภาพโดยการออกก าลงักาย   แอโรบคิในวนั
พฤหสับด ี มนี ้าหนกั สว่นสงูและมสีมรรถภาพตามเกณฑม์าตราฐาน โดยนกัเรยีนทุกคนไดร้บันมจากภาครฐั การ
รูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ และหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง โรคภยั อุบตัเิหตุและ
ปัญหาทางเพศ โดยการจดักจิกรรมใหค้วามรูห้น้าเสาธง เกีย่วกบัโทษของยาเสพตดิและมกีารจดัท าบอรด์ ใหค้วามรู้
แก่ผูเ้รยีน มกีารซอ้มแผนฉุกเฉินและรว่มกจิกรรมกบัต ารวจสญัจรภายใตโ้ครงการครตู ารวจ  รูจ้กัวธิป้ีองกนั
อุบตัเิหตุป้องกนัโรคป้องกนัภยัต่าง ๆ รวมทัง้ปัญหาทางเพศโดยมแีผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระสุขศกึษาพล
ศกึษา เหน็คณุค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มคีวามภมูใิจในตนเองและปรบัปรุงตนเองให้
มคีวามมัน่คงทางอารมณ์เพือ่ใหเ้กดิมนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นอยา่งเหมาะสม โดย
มกีจิกรรมการเรยีนการสอนในคาบชมรมและแนะแนว รูจ้กัสรา้งผลงานและรว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ 
การสรา้งสรรคผ์ลงานและการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาคอื กจิกรรม
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ มนี ้าหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตราฐาน ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง โรคภยั 
อุบตัเิหตุ และปัญหาทางเพศ เหน็คุณคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ี
และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น สรา้งผลงานจากเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร ี / นาฏศลิป์ / กฬีา / นนัทนาการตาม
จนิตนาการโดยมรกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทัง้แผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาพล
ศกึษา และกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีาส ี การทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย สมุด
บนัทกึการทดสอบ การเรยีนการสอนวชิาสขุศกึษา และวชิาศลิปะ ดนตร ี นาฏศลิป์ การชัง่น ้าหนกั วดัสว่นสงู 
โครงการนมโรงเรยีน    โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพความเป็นเลศิ     การจดัป้ายนิทรรศการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั
การดแูลสขุภาพ    
การเรยีนการสอนเรือ่งสุขบญัญตั ิ๑๐ ประการ กจิกรรมบิก๊คลนีน่ิง กจิกรรมเทควนัโด การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพ
ตดิโดยสถานีต ารวจนครบาลบางขนุเทยีน การตรวจสขุภาพนกัเรยีนประจ าปี การฉีดวดัซนี และฉีดยาป้องกนัโรคแก่
นกัเรยีน การตรวจความสะอาดของเครือ่งแต่งกาย ผม เลบ็ คดักรองพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่ง การตรวจหาสารเสพตดิ 
รณรงคเ์รือ่งโรงเรยีนปลอดบุหรี ่การดแูลความปลอดภยัของนกัเรยีน การจราจร การตรวจฟันและเคลอืบฟลอูอไรด ์
แบบบนัทกึของหายไดค้นื และกจิกรรมความรูคู้เ่สาธง 
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 ผลการด าเนินงานพฒันาผูเ้รยีนใหม้สีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ  มนี ้าหนกัสว่นสงูและมสีมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน รูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความ
รนุแรง โรคภยัอุบตัเิหตุ และปัญหาทางเพศ  และใหเ้หน็คุณคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
รูจ้กัมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  และสามารถสรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ี
นาฏศลิป์ กฬีา นนัทนาการ และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานวชิาการเขตการปกครองที ่  3  อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ ดงันี้ 
 
 -  การแข่งขนัแชรบ์อลหญิงระดบัช่วงชัน้ท่ี ๒   รางวลัรองชนะเลศิ 
 

การแข่งขนัประกวดวาดภาพระบายสี   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. Daniel Reynffrey P. Viloria ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ช. กุลชวาล  รอดพน้ภยั ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๑. ด.ญ. ธนนนัท ์  ทพิยไ์พลนิ ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. เบญญาภา เบญจาบุษกร ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ช. สรุศกัดิ ์ ผงอว้น  ชัน้ ม. ๓   เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. สาลนีิ  จนัทรท์อง ชัน้ ม. ๓   เหรยีญทอง 

 
การแข่งขนัร้องเพลงลกูทุ่ง  

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
๑. ด.ญ. ธรรมช์นก รอดปราณี ชัน้ ป. ๖  เหรยีญทอง 

• ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. เพลนิพชิญา สวุรรณวงศ ์ ชัน้ ม. ๒   เหรยีญทอง 
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การแข่งขนัทกัษะทางลกูเสือ   

• ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑. ด.ญ. จริชยา  พลิา  ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๒. ด.ญ. ศรนัยร์ชัต ์ ศรพีรหมชยั ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๓. ด.ญ. ฐติริตัน์  ตัง้จารุมาศ ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๔. ด.ญ. นพเกา้  วรีะอ านาจ ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๕. ด.ช. คงฤทธิ ์ สเีสน  ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 
๖. ด.ช. ชาญวทิย ์  ทองเกลยีว ชัน้ ป. ๓  เหรยีญทอง 

 

-   การแข่งขนัฟตุบอล “ธนบรีุคพั” รุ่นอายไุม่เกิน ๑๒ ปี    รางวลัชนะเลศิ 
 

-    เดก็ชายธนชยั พานเฟือง   การแขง่ขนัวา่ยน ้า KING’S COLLEGE  SEIMMING CUP ณ สระ
วา่ยน ้า  โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยัฯ รุน่อายุ 11 ปี วนัที ่10 – 11 สงิหาคม  2562 รางวลัทีไ่ดร้บัดงั
รายการต่อไปน้ี 
  1)  เหรยีญทองแดง   เดีย่วผสม  100 เมตร 
  2)  เหรยีญทองแดง   ผเีสือ้     50 เมตร 
  3)  เหรยีญทองแดง   ผเีสือ้     25 เมตร 
  4)  เหรยีญเงนิ   กรรเชยีง    50 เมตร 
  5)  เหรยีญทองแดง   กรรเชยีง    25 เมตร 
  6)  เหรยีญเงนิ   กบ     50 เมตร 
  7)  เหรยีญเงนิ   กบ     25 เมตร 
  8)  เหรยีญทองแดง   ฟรสีไตล ์      50 เมตร 
  9)  เหรยีญเงนิ   ฟรสีไตล ์       25 เมตร      

- เดก็ชายธนชยั พานเฟือง   การแขง่ขนัวา่ยน ้า เยาวชนพฒันาฝีมอืครัง้ที ่3/2562 ณ สระวา่ยน ้า  
ศนูยก์ฬีาราชด าเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วนัที ่31 สงิหาคม  2562 รางวลัทีไ่ดร้บัดงัรายการต่อไปน้ี 
  1)  เหรยีญทอง   กรรเชยีง    25 เมตร 
  2)  เหรยีญทอง   ฟรสีไตล ์       25 เมตร 
  3)  เหรยีญทอง   ผเีสือ้     25 เมตร 
  4)  เหรยีญเงนิ   ผเีสือ้       50 เมตร 
  5)  เหรยีญเงนิ   กบ       25 เมตร 
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- เดก็ชายธนชยั พานเฟือง   การแขง่ขนัวา่ยน ้า S.G. CHAMPIONSHIP 2019  ณ สระวา่ยน ้า  
โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล  วนัที ่1 กนัยายน  2562 รางวลัทีไ่ดร้บัดงัรายการต่อไปน้ี 
  1)  เหรยีญทอง   ฟรสีไตล ์       25 เมตร 
  2)  เหรยีญทอง   กรรเชยีง    25 เมตร 
  3)  เหรยีญเงนิ   ผเีสือ้     25 เมตร 
  4)  เหรยีญทองแดง   กบ       25 เมตร 
  5)  เหรยีญเงนิ   ผเีสือ้       25 เมตร 
 

- เดก็ชายราชรฐั  อนันทขาล   
 - การแขง่ขนัซุปเปอร ์คารท์ ไทยแลนด ์2019  รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  รุน่ คารท์ เอ   
 - การแขง่ขนัซุปเปอร ์คารท์ ไทยแลนด ์2019  รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  รุน่ ซุปเปอร ์บเีอม็
บ ี  
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ี ร้อยละ 

ท่ีได้ 
ระดบั 
คณุภาพ 

๒.๑ มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน (12.1-12.2) 92.50 5 
๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา (12.2-12.6) 97.68 5 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย (10.1-10.6) 

91.17 5 

๒.๔ พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี (7.7,8.4,10.5,13.2) 83.00 4 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ 
(11.1,11.2) 

93.00 5 

๒.๖ จดัระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
(11.2,13.2) 

83.50 4 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 2 90.14 ยอดเย่ียม 

 
 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดบัคณุภาพ   ยอดเย่ียม 
กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 

  สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยก าหนดยุทธศาสตรท์ี ่2 - 
4 คอื  ยทุธศ์าสตรท์ี ่2 พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตราฐานวชิาชพีคร ูเพือ่คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 
ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา เจา้หน้าที ่ผูป้กครอง ชุมชน ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิล  ยทุธศ์าสตรท์ี ่ 3 คอื พฒันาการบรหิารจดัการและระบบประกนัคุณภาพภายใน  เพือ่ให้
สถานศกึษาจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้ สภาพแวดลอ้ม สง่เสรมิผูเ้รยีนใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพรอบดา้น และ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งมคีุณภาพ  ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีาร
ประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ เพือ่ใหส้ถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีาร
ประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ  โดยมหีน่วยงานหลกัคอื งานหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอน  งานนโยบายและแผนงาน  งานประกนัคุณภาพภายใน  งานนิเทศการศกึษา งาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน งานสารสนเทศ  และงานสมัพนัธช์ุมชน   รบัผดิชอบในการพฒันากระบวนการบรหิารและการ
จดัการ ตามยทุธศาสตร ์  และพฒันามาตรฐานที ่ 2  ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีดา้นที ่ 2  โดยมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบคอื  งานนโยบายและแผนงาน  งานประกนัคณุภาพภายใน 
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2.1   มีเป้าหมาย  วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์ไดด้ าเนินการบรหิารและจดัการ โดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มจากคณะกรรมการ
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายต่าง ๆ   มกีารแบ่งความรบัผดิชอบตามโครงสรา้งบรหิารทุกระดบั ทุกหน่วยงานภายใน
โรงเรยีน  โดยมบีทบาทหน้าทีช่ดัเจน  มกีารก าหนดขอบขา่ยงาน  มกีารกระจายอ านาจการบรหิารในแต่ละระดบั
การศกึษา  โดยแบ่งโครงสรา้งการบรหิารและการจดัการออกเป็น 7 ฝ่ายดงัน้ี  

    1)  ฝ่ายวชิาการ 
    2)  ฝ่ายกจิการนกัเรยีน 
    3)  ฝ่ายจติตาภบิาล 
    4)  ฝ่ายบรกิาร 
    5)  ฝ่ายธุรการ-การเงนิ 
    6)  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
    7)  ฝ่ายปฐมวยั 
 

 สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษา วเิคราะหม์าตรฐานและตวับ่งชีจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ
จดัท ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  มกีารก าหนดค่าเป้าหมายความเหมาะสม  และประกาศคา่เป้าหมายแก่
กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง   พรอ้มจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษามุง่คณุภาพตา
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา         โดยหวัหน้าแต่ละฝ่ายเป็นผูน้ านโยบายไปปฏบิตั ิ ในสว่นของผลการ
บรหิารงานผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายจะเป็นผูก้ ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ  และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประชุม
คณะกรรมการผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทุกวนัจนัทร ์ และทุกภาคเรยีน   กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาด าเนินการในกรอบ  5 ดา้น  ไดแ้ก่    1. ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน    2. ดา้นกระบวนการบรหิารและการ
จดัการ    3. สงัคมแหง่การเรยีนรู ้   4.อตัลกัษณ์   
5. มาตรการสง่เสรมิ  โดยยดึหลกัทฤษฎกีารบรหิารตามวงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) ซึง่มคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง
กบัการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  คอื การควบคุมคณุภาพตามกระบวนการ PDCA ซึง่มกีารกระท าใน
ทุกระบบอยา่งต่อเน่ือง   โดยทีใ่นแต่ละฝ่ายมกีารวางแผนงาน/กจิกรรม/โครงการ  วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  
งบประมาณ/โครงการในฝ่ายทีต่นเองรบัผดิชอบ และน าเสนอเพือ่พจิารณาอนุมตัแิผนงาน/โครงการ  เมือ่ไดร้บัการ
อนุมตัแิลว้ งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการของทุกฝ่ายลงในแผนปฏบิตังิาน/โครงการประจ าปี
การศกึษาของสถานศกึษา  จงึจะสามารถด าเนินงาน/โครงการไดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนด  ผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ป็นหวัหน้าที่
ไดร้บัอนุมตัใิหด้ าเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดไว ้ บนัทกึ และประเมนิ สรปุผลการปฏบิตังิานตาม
แผนงาน/โครงการ  โดยอาศยักลไกการตดิตามตรวจสอบ   ผูเ้กีย่วขอ้งน าผลการตดิตามตรวจสอบไปพฒันา
ปรบัปรงุ แกไ้ขปัญหา  อุปสรรคในการปฏบิตัใินปีการศกึษาต่อไป เป็นตน้   และประเมนิคุณภาพโดย  งานประกนั
คุณภาพ ดว้ยเครือ่งมอืประเมนิ  และการก ากบั ตดิตามภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
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 ผลการพฒันาเป้าหมาย  วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนด  ซึง่มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษา
สถานศกึษา โดยการวเิคราะหม์าตรฐานและตวับ่งชี ้ จดัท ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา การก าหนด
เป้าหมายความส าเรจ็ และมกีารจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาอยา่ง
ครบถว้น 
 

 2.2  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา  
 กระบวนการพฒันาการบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา  โดยการประชุมคณะกรรมการผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการ หวัหน้างาน  หวัหน้ากลุม่สาระ  และคณะครทูุกทา่น  เพือ่จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา  โครงการ กจิกรรม แหล่งเรยีนรู ้  ก าหนดบทบาทหน้าทีบุ่คลากร ก าหนดงบประมาณและทรพัยากร  
และรว่มกนัจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  ก าหนดปฏทินิการน าแผนปฏบิตักิารประจ าปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ  ทัง้น า
แผนพฒันาการจดัการศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สงักดั คอืฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ และคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา  ใหค้วามเหน็ชอบตามล าดบั  และน าแผนปฏบิตักิารสูภ่าคปฏบิตั ิ 
พรอ้มทัง้ก ากบัตดิตามประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี   ซึง่การด าเนินการ
จดัท าแผนปฏบิตักิารต่าง ๆ นัน้  สถานศกึษามกีารจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศในทุกดา้น  และสามารถใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  โดยมผีูร้บัผดิชอบงานสารสนเทศ  และ
คณะกรรมการสารสนเทศซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนจากฝ่ายต่าง ๆ  ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา   สถานศกึษามกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบ  และด าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาทัง้ระดบั
บุคคลครบทุกคน และระดบัสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบภาคเรยีนละ 1 ครัง้   และประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด าเนินการประเมนิภาคเรยีนละ 1 ครัง้โดยทุกมาตรฐานใชว้ธิกีารและเครือ่งมอื
ทีห่ลากหลายและเหมาะสม โดยมคีณะกรรมการประเมนิมาตรฐาน  แลว้จดัประชุมคณะครเูพือ่จดัท ารายงาน
ประจ าปีรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน   น ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาใหค้วาม
เหน็ชอบ  และน าผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาต่อไป    โดยจดั
กจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื โครงการพฒันาบุคลากรภายในและภายนอกสถานศกึษา  ประเมนิคุณภาพโดย  
งานประกนัคณุภาพภายใน ดว้ยการก ากบั ตดิตามงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทุก ๆ วนัจนัทร ์ 
และการประชมุครปูระจ าเดอืน   
 ผลการพฒันาทุกฝ่ายมสีว่นรว่มในการจดัท า ด าเนินการตามแผนพฒันา มกีารก ากบัตดิตาม และรายงาน
ผลการปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ   
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 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการเน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศึกษา 
และทกุ   

               กลุ่มเป้าหมาย 
สถานศกึษามกีารท าหลกัสตูร ทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้นและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง  ตอบสนอง

เป้าหมายและความตอ้งการของผูเ้รยีน มคีณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา  มกีารจดัท าโครงสรา้งหลกัสตูร
สถานศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง มกีารก าหนดเวลาเรยีนเหมาะสมกบัระดบัชัน้ มกีารจดัรายวชิา
พืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ ทีม่กีารจดัล าดบัเนื้อหาสาระความยากงา่ย ความซบัซอ้นและบรูณาการสภาพปัญหา
และความตอ้งการของทอ้งถิน่สอดแทรกในรายวชิาอยา่งเหมาะสม  มกีารตดิตามการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา มกีาร
จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ มกีารจดัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่ง่เสรมิและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีน มี
การสนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  มกีารจดันิเทศ
ภายใน ก ากบัตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ มกีารจดัระบบดแูลช่วยเหลอื
ผูเ้หลอืผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมผูเ้รยีนทุกคน   

สถานศกึษาไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการหลกัสตูรสถานศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย คณะคร ู ผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการสถานศกึษา  ผูแ้ทนชุมชน ผูท้รงคุณวุฒ ิมกีารจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา การใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
สถานศกึษา  มกีารจดัท าโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง มกีารก าหนดเวลาเรยีน
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ มกีารจดัรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ ทีม่กีารจดัล าดบัเนื้อหาสาระความยากงา่ย 
ความซบัซอ้นและบูรณาการสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถิน่สอดแทรกในรายวชิาอยา่งเหมาะสม เชน่ ใน
รายวชิาประวตัศิาสตร ์มกีารศกึษาเหตุการณ์ประวตัศิาสตรส์มยักรงุธนบุร ี  มรีายวชิาเพิม่เตมิทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  
เชน่ ภาษาจนี ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร คอมพวิเตอร ์พมิพด์ดี มกีารประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษา โดยผูป้ระเมนิ
ม ี3 กลุ่ม กลุ่มที ่1 คณะกรรมการหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มที ่2 ครผููส้อน กลุ่มที ่3 ผูป้กครองนกัเรยีน มกีารจดั
กจิกรรมชมรม ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รยีน โดยมทีัง้หมด 33 ชมรม  
มกีารจดักจิกรรมลกูเสอืเนตรนาร ี โดยจดัใหม้เีรยีนทุกวนัศุกรข์องสปัดาห ์  กจิกรรมแนะแนวตัง้แต่ระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่1 – มธัยมศกึษาปีที ่3 นอกจากน้ียงัไดร้บัความรว่มมอืจากวทิยาลยัเทคโนโลยตีัง้ตรงจติรพณชิย
การมาใหค้วามรูแ้ละแนะน าในสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  การบญัช ีการตลาด ธุรกจิการโรงแรม และมกีจิกรรมรุน่
พีม่าแนะน ารุน่น้องในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ในการศกึษาต่อดา้นต่าง ๆ กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ
ประโยชน์ มกีจิกรรมแหเ่ทยีนพรรษา ลกูเสอืรกัษ์ธรรมชาต ิโครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง 
 จดัใหม้กีารอบรมและพฒันาครทูุกกลุ่มสาระ  เพือ่น าไปจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละ
สามารถสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  มกีารจดัการนิเทศภายใน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ มกีารประเมนิ และน าผลไปสรปุ 
เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน   
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 สถานศกึษามกีารจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน  โดยการจดัชัว่โมง Home room โดยครปูระจ าชัน้มกีาร
พดูคุย ซกัถามถงึปัญหาต่าง ๆภายในชัน้เรยีนทัง้หอ้งเรยีนและรายบุคคล สอบถามถงึสาเหตุปัญหาต่าง ๆพรอ้มทัง้
แนะน าแนวทางแกไ้ขเพือ่พฒันาผูเ้รยีนตามสภาพอยา่งเหมาะสม และยงัมกีารจดัท าสมุดบนัทกึพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
เพือ่ตดิตามพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขใหก้บัผูเ้รยีน 

ผลการด าเนินงาน และรางวลัทีไ่ดร้บั กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขา้รว่มการแขง่ขนัวชิาการเขต 3  
ไดร้บัรางวลั การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ และคดัลายมอืภาษาจนี กจิกรรมชมรมมกีารจดัแสดงผลงานทุกภาค
เรยีน 
 ผลการพฒันาสถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่  มกีารจดั
รายวชิาเพิม่เตมิและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั ความสามารถ และ
ความสนใจ สถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  และสามารถสรปุ
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
สถานศกึษาจดัใหม้กีารนิเทศอยา่งเป็นรปูแบบ และมรีะบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ   
 

 2.4 พฒันาครแูละบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 สถานศกึษาพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี  โดยผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร  ดว้ยการพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการอบรม สมัมนา ประชุม ทัง้ในและนอก
สถานศกึษาซึง่ครตูอ้งเขา้รบัการอบรมอยา่งน้อย 25 ชัว่โมง/คน/ปี        สง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รทู าการศกึษาวจิยัใน
ชัน้เรยีนในรายวชิาทีต่นเองรบัผดิชอบ และน าผลไปพฒันาอยา่งน้อย 1 เรือ่ง/ปี ในขณะเดยีวกนั งานนิเทศการศกึษา
ไดจ้ดัแผนนิเทศภายในสถานศกึษา 2 ครัง้/คน/ปี  รวมทัง้มกีารนิเทศกลัยณมติร ปีละ 1 ครัง้ จดัโดยคณะกรรมการ
วชิาการเขตการศกึษาที ่ 3 ฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ มจี านวน  6  โรงเรยีน ซึง่ถอืเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถานศกึษา  และสถานศกึษาไดจ้ดัใหบุ้คลากรในสถานศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เรือ่ง
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ในเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้  เรือ่งการบรูณาการคุณคา่พระวรสารสู่กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน เป็นตน้  โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาวธิกีาร คอื   การสง่คร ู บุคลากรเขา้รบัการอบรม
ภายนอกสถานศกึษา   สถานศกึษาจดัการอบรมภายใน  การจดัใหค้รแูลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา   
ประเมนิคุณภาพโดย  แบบสรปุผลการอบรม  แบบประเมนิ  
  ผลการพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และไดร้างวลัครดูเีด่น และครทู าการสอนครบ  
25  ปี  เขตการศกึษาที ่3 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ   

 -  ครทู าการสอนครบ  25  ปี 
  1)  นางดวงแกว้  จนัทรสตูร 
  2)  นางธนิษฐน์นัท ์ เอมอิม่ธรรม 
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 -  ครดูเีด่น  เขตการศกึษาที ่3 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   
  1)  นางศริพินัธ ์  เมอืงแกว้ ครดูเีด่นระดบัปฐมวยั 
  2)  นางชุตมิา  วเิชยีรศร ี ครดูเีด่นชว่งชัน้ที ่1 
  3)  นางสาวนิภาพร เตม็พรอ้ม ครดูเีด่นชว่งชัน้ที ่2 
  4)  นางสาววสิา  ศรรีงักา  ครดูเีด่นชว่งชัน้ที ่3 

 
  

 2.5  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ  
 สถานศกึษาพฒันา หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร  อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มสีิง่อ านวยความ
สะดวกพอเพยีง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ี สภาพแวดลอ้มรม่รืน่เหมะสมแก่การเรยีนรู ้ โดยผูเ้รยีนและครปูระจ าชัน้
ไดต้กลง  แบ่งหน้าทีก่ารปฏบิตัหิน้าทีเ่วรท าความสะอาดในแต่ละวนั   โดยความเหน็ชอบของผูเ้รยีนและมกีาร
ตรวจหอ้งเรยีนทุกวนัโดยกลุ่มประธานนกัเรยีน   เพือ่ใหค้ะแนนความสะอาด   ในสว่นของหอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งน ้า/
โรงอาหาร/หอประชุม จดัตารางปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่พนกังานทุกคนตามสถานทีต่่าง ๆ พรอ้มทัง้ระบุ วนั เวลา 
สถานทีใ่นการปฏบิตังิานตามจุดต่าง ๆ อยา่งชดัเจนพรอ้มทัง้มกีารตดิตามการปฏบิตังิานในแต่ละวนัอยา่ง
สม ่าเสมอโดยใบเชค็การท างาน   มกีารตรวจสอบวางแผน ปรบัปรงุซ่อมแซม สิง่อ านวยความสะดวกตลอดปี
การศกึษา  

 สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูค้รบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้  ในการ
คน้ควา้หาขอ้มลูของผูเ้รยีน เชน่ หอ้งเรยีน หอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ 
ท าป้ายนิเทศใหค้วามรูค้รบทุกกลุ่มสาระพรอ้มทัง้จดัพืน้ทีร่ะเบยีงอาคารเรยีน  เพือ่ใหทุ้กกลุ่มสาระไดจ้ดัท าแหล่ง
เรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนไดศ้กึษา 

 สถานศกึษามขีัน้ตอนสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้  ภายในสถานศกึษาโดยมกีารประชุมวางแผนขอความ
รว่มมอืจากคุณครทูุกกลุ่มสาระ  เพือ่จดัท าและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีน
สามารถปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะในชวีติประจ าวนั    และมกีารตดิตามประเมนิผลตลอดจนน าผลไปปรบัปรงุพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

 สถานศกึษาจดัใหม้โีครงการทศันศกึษา  โครงการอยูค่า่ยพกัแรมลกูเสอื-เนตรนารแีละโครงการอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงการลูกเสอืรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีน   บุคลากรในสถานศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษาครบทุก 8 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้   ซึง่ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะในชวีติประจ าวนัและมกีารตดิตามประเมนิผลตลอดจนน าผลไป
ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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 สถานศกึษาจดัใหม้กีารสรุปแผนงานอาคารสถานที ่   โครงการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
โครงการทศันศกึษา  โครงการอยูค่า่ยพกัแรมลูกเสอื-เนตรนาร ี เพือ่แสดงถงึผลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

 ผลการด าเนินงาน  การจดัโครงการและกจิกรรมทีห่ลากหลายสง่ผลใหส้ถานศกึษามหีอ้งเรยีน  
หอ้งปฏบิตักิารอาคารเรยีน หอ้งน ้า โรงอาหาร หอประชุมสะอาดเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ยสวยงาม  มคีวามมัน่คง 
แขง็แรงและปลอดภยั  มสีิง่อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนรู ้ หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ  โต๊ะ เกา้อี ้ทีพ่อเพยีงกบัจ านวน
ผูเ้รยีนและอยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ทีุกครัง้พรอ้มทัง้จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนภายใน
สถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูค้รบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

 

 2.6  จดัระบบเทคโนสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู ้ 
 สถานศกึษามขีัน้ตอนสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้  ภายในสถานศกึษาโดยมกีารประชุมวางแผนขอความ
รว่มมอืจากคุณครทูุกกลุ่มสาระ  เพือ่จดัท าและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีน
สามารถปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะในชวีติประจ าวนั    และมกีารตดิตามประเมนิผลตลอดจนน าผลไปปรบัปรงุพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
 สถานศกึษาจดัใหม้โีครงการทศันศกึษา โครงการอยูค่า่ยพกัแรมลูกเสอื-เนตรนารแีละโครงการอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  เชน่ โครงการลกูเสอืรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีน   บุคลากรในสถานศกึษาและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษาครบทุก 8 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้   ซึง่ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะในชวีติประจ าวนัและมกีารตดิตามประเมนิผลตลอดจน
น าผลไปปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

 สถานศกึษาพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจดัใหม้รีะบบขอ้มลูสารสนเทศสถานศกึษาใหเ้ป็น
หมวดหมู ่ถูกตอ้ง ทนัสมยั และพรอ้มใชง้าน ครอบคลุมทุกงาน โดยจดัใหม้รีะบบขอ้มลูสารสนเทศในแต่ละงาน ไดแ้ก่ 
ระบบงานทะเบยีนนกัเรยีน ระบบงานบุคลากร ระบบงานการเงนิ ระบบงานพสัดุ-ครภุณัฑ ์ระบบงานวชิาการวดัผล 
ระบบงานประกนัคุณภาพภายใน ระบบงานกจิการนกัเรยีน ระบบโรงอาหารและสหกรณ์ เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีะบบ
ขอ้มลูสารสนเทศใชใ้นการบรหิารจดัการ วางแผนการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศกึษาและมขีอ้มลู
สารสนเทศแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้สรา้ง พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน และสง่เสรมิ
สนบัสนุนใหผู้เ้รยีน บุคลากรในสถานศกึษาเกดิกระบวนการเรยีนรูจ้ากภายนอก  และโรงเรยีนไดม้กีารจดัหา
อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีน คอื โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อ
พว่ง 
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 ผลการพฒันา สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนภายในสถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูค้รบทุกกลุ่มสระการเรยีนรู ้ และมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รอบคลุม ทนัสมยั ถูกตอ้ง และพรอ้มใชง้าน 
สามารถน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ วางแผนการจดัการศกึษา และจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  มผีลการพฒันาทีโ่ดดเด่นคอืสถานศกึษามคีอมพวิเตอรเ์พยีงพอต่อการใชง้านของผูเ้รยีนและ
บุคลากรในสถานศกึษา มรีะบบสารสนเทศทีถู่กตอ้งและทนัสมยัต่อการใชง้าน   

 
 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
ตวับ่งช้ี 

 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดบั
คณุภาพ 
(5-3) เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 

๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและ
ปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยกุตใ์น
ชวีติได ้(7.3) 

29 7 8 14 - - 29 24.14 100 5 

๓.๒ ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
(เกณฑ ์7.4) 

29 8 6 9 6 - 23 27.59 79.30 3 

๓.๓ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
(7.2,7.3.3) 

29 6 8 13 2 - 27 20.69 93.10 5 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่ง
เป็นระบบ(7.5) 

29 2 15 7 5 - 24 6.90 82.76 4 

๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มลู
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการ
จดัการเรยีนรู ้(13.2) 

29 - 29 - - - - - 100 5 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที ่3        15.86 91.03 5 
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 กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ระดบัคณุภาพ     ยอดเย่ียม 
กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน 

 สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  พ.ศ. 2559 – 2563  โดยก าหนดยุทธศาสตรท์ี ่2  และ 4   
คอื  
ยทุธศ์าสตรท์ี ่ 2 พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตราฐานวชิาชพีคร ู เพือ่คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 
ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา เจา้หน้าที ่ผูป้กครอง ชุมชน ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิล   ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนให้
เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ เพือ่ใหส้ถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารประสานความรว่มมอืกบัชุมชนใหเ้ป็น
สงัคมแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ  โดยมหีน่วยงานหลกัคอื งานนิเทศการศกึษา  งานหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน รบัผดิชอบในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ตามยทุธศาสตร ์  และ
พฒันามาตรฐานที ่  3  ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีดา้นที ่  3  โดยมี
หน่วยงานรบัผดิชอบคอื  งานนิเทศการศกึษา   
 

 3.1  จดัการเรียนรูผ้า่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยุกตใ์น
ชีวิตได้  

สถานศกึษาพฒันาการด าเนินการใหค้รอูอกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และพฒันาการทางสตปัิญญา  โดยใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูต้รงตาม
หลกัสตูร โดยมมีาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะส าคญั คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยมกีารจดักจิกรรมมสีือ่
การสอนทีห่ลากหลาย เชน่ สือ่ VDO   สื่อPower Point   สือ่ท ามอื  มกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเหมาะสมกบั
กจิกรรมและความแตกต่างระหวา่งบุคคล มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปัิญญาของผูเ้รยีนตามระดบั
ความสามารถ เชน่ เทคนิคการสอนในรปูแบบต่าง ๆ วธิกีารสอนในรปูแบบต่าง ๆ กจิกรรมชมรม กจิกรรมการสอน
ซ่อมเสรมิ  การประเมนิ SDQ ปีละ1 ครัง้ มกีารประเมนิผลการออกแบบการเรยีนรูจ้ากบนัทกึหลงัสอนน ามา
พฒันาการออกแบบการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองครอูอกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้
โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนจดัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไว ้ โดยใชเ้ทคนิคการสอนในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ 
เสรมิแรงทางบวก ครใูชส้ือ่การสอนตามทีแ่ผนการจดัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไวเ้ชน่ การใชส้ือ่อนิเตอรเ์น็ต สือ่ใบงาน 
สือ่VDO สือ่ท ามอื ครใูชแ้หล่งเรยีนรูต้ามทีแ่ผนจดัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไว ้เชน่ หอ้งสมดุ อนิเตอรเ์น็ต ผูเ้ชีย่วชาญ 
ครจูดัท าบนัทกึหลงัสอนประเมนิการจดัการเรยีนรูต้ามทีอ่อกแบบไวแ้ละแนวทางการพฒันาเพือ่ใหน้กัเรยีนมผีลการ
เรยีนทีด่ขี ึน้ โดยมกีารจดัการเรยีนเชงิบวก ครจูดักจิกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละคุณคา่พระวรสาร ครใูหค้วามยตุธิรรมเทา่เทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
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กบัผูเ้รยีน ครเูสรมิสรา้งความสามคัค ี กลมเกลยีวในกลุ่มใหก้บัผูเ้รยีน เชน่  กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี ชมรม 
โครงการเปิดโลกสูอ่าชพี  กจิกรรมกฬีาส ีโครงการวทิยาศาสตร ์Funny With Science 

 ผลการพฒันาสถานศกึษาครจูดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการปฏบิตั ิ (Active Learning) ท าใหผู้เ้รยีนผา่น
กระบวนการคดิ ปฏบิตัจิรงิน าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และยัง่ยนื  ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษา 
ซึง่ผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม ครรููจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ดว้ยระบบการตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบและ
หลากหลาย  ดว้ยการจดัครทูีต่รงตามความรูแ้ละสบประการณ์และความถนดั จงึท าใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

 

 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ี้เอ้ือต่อการเรียนรู ้ 
 สถานศกึษาพฒันาด าเนินการใหค้รใูชส้ือ่เทคโนโลย ี สารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ โดยให้
ครจูดัท าสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้ เชน่ จดัท าสือ่เทคโนโลยใีนงานนิเทศการสอน ไดแ้ก่ การใช้
อนิเตอรเ์น็ต ของกลุ่มสาระวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ ป.2  เรือ่ง   การใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม    ใน
ระดบัชัน้ ป.4 เรือ่ง  การวดัน ้าหนกัของวตัถุ   วทิยาการค านวณ  ในระดบัชัน้ ป.4 เรือ่ง  เศรษฐน้ีอยรูจ้กัเกบ็ออม  
กลุ่มสาระคอมพวิเตอร ์   ระดบัชัน้ ม.3  เรือ่ง   การเขยีนค าสัง่จดัการตวัอกัษร  การใช ้Power Point  ของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  ในระดบัชัน้ ป.1 เรือ่ง Daily Activities ในระดบัชัน้ ป.3 เรือ่ง  Jobs and Places  ในระดบัชัน้ ป.
4 เรือ่ง  Where are you from ? ในระดบัชัน้ ป.4 เรือ่ง  Countries and Nationalities    ในระดบัชัน้ ป.4 เรือ่ง  
Components of a circle ในระดบัชัน้ ม.3  เรือ่ง New year festival  ของกลุ่มสาระภาษาไทย ในระดบัชัน้ ป.5 เรือ่ง  
ค าราชาศพัทแ์ละค าสภุาพ  การใช ้VDO  ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ในระดบัชัน้ ป.1 เรือ่ง Kinds of Room 
in a House  ในระดบัชัน้ ป.2 เรื่อง 4 Seasons of the year  ในระดบัชัน้ ป.5 เรือ่ง My Free Time  ของกลุ่มสาระ
สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ในระดบัชัน้ ป.4 เรือ่ง   เชื่อมัน่ในการท าความด ีของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ใน
ระดบัชัน้ ป.3  เรือ่ง  ทศิ  ในระดบัชัน้ ป.6  เรือ่ง  เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการส ารวจอวกาศ ของกลุ่มสาระภาษาไทย ใน
ระดบัชัน้ ป.3  เรือ่ง  กลอนสี ่การใช ้วดีทีศัน์  ของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้ ป.5  เรือ่ง  การเปลีย่นสถานะ
ของสสาร  ของกลุ่มสาระศลิปะ  ในระดบัชัน้ ม.1  เรือ่ง  นาฏยศพัท ์ การใชเ้ครือ่งเสยีง (บลทูธู) ของกลุ่มสาระ ดนตร-ี
นาฏศลิป์  ในระดบัชัน้ ม.1  เรือ่ง  จงัหวะเพลงไทย  และยงัมกีารใชส้ือ่ใบงาน ใบความรู ้บตัรค า และบตัรภาพ ใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  มกีารจดัท าคูม่อืประกอบการสอน  สือ่การสอน  วสัดุ  อุปกรณ์  สือ่เทคโนโลย ี 
และจดัท างานวจิยัในชัน้เรยีน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นวจิยัแบบส ารวจ   ในปีการศกึษา 2562   

ครจูดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และจดั
กจิกรรมทศันศกึษา  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหาความรูน้อกสถานทีน่อกเหนือจากในหอ้งเรยีน มกีารจดับอรด์และ
ป้ายนิเทศใหค้วามรูต้่าง ๆ ของแต่ละกลุม่สาระภายในโรงเรยีน 
 ผลการพฒันา  ครใูชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งหลากหลาย และใชแ้หล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ จงึท าใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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3.3  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก  
สถานศกึษาพฒันาด าเนินการใหค้รมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มลูในการวางแผนการ

จดัการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน  โดยสง่เสรมิใหค้รวูเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล โดยใหผู้เ้รยีนกรอก
เอกสารประวตัสิว่นตวัสง่ครปูระจ าชัน้และฝ่ายธุรการ  ครจูดัท าแบบประเมนิ SDQ ปีละ 1 ครัง้  โดยใหผู้ป้กครอง  
นกัเรยีน และครปูระจ าชัน้ท าการประเมนิความฉลาดทางสตปัิญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รยีน  ครจูดัให้
ผูเ้รยีนสอบขอ้สอบมาตรฐาน ขอ้สอบรว่มของฝ่ายการศกึษา ตัง้แต่ระดบัชัน้ป.1-ม.3  ผูเ้รยีนมกีารท าขอ้สอบ Pre-
Test , Post-Test  ในรายวชิาแต่ละกลุ่มสาระ  มกีารทดสอบการอ่านและการเขยีนภาษาไทยของผูเ้รยีนในระดบัป.
1-ม.3 และน าผลการประเมนิมาจดัท าแผนการเรยีนรู ้  จดักจิกรรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนหลากหลาย   มกีารจดัท าขอ้มลู
สารสนเทศสรปุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  โดยครแูต่ละกลุ่มสาระกรอกคะแนนของผูเ้รยีน  คะแนนวชิา
แนะแนว  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ การประเมนิสมรรถนะผูเ้รยีน ผลการประเมนิการอา่นคดิวเิคราะหแ์ละเขยีน 
ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ลงในคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมของโรงเรยีน  มกีารรายงานผลการ
ด าเนินงานในการดแูลผูเ้รยีนดา้นการเรยีนและคุณภาพชวีติ ใหผู้ป้กครองทราบ มกีารแจกแบบรายงานประเมนิผล
การสอบกลางภาคและ ปลายภาคของผูเ้รยีนทัง้ในภาคเรยีนที1่และภาคเรยีนที ่ 2 ใหผู้ป้กครองทราบ  มกีารแจก
สมุดรายงานผลการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนรายบุคคลและรายงานประเมนิมาตรฐานดา้นผูเ้รยีนรายบุคคล  ให้
ผูป้กครองทราบ  เพือ่ประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครอง ครปูระจ าชัน้  และฝ่ายวชิาการในการดแูลและพฒันา
ผูเ้รยีนและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

 ผลการพฒันา คอื ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน   

 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  
สถานศกึษาพฒันาการด าเนินการใหค้รอูอกแบบการจดัการเรยีนรู ้ โดยพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและ

ประเมนิผลการเรยีนทีม่คีุณภาพตามหลกัการวดัผล และประเมนิผลสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัชีว้ดัตาม
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูพ้รอ้มทัง้จดัเกบ็เครือ่งมอือยา่งเป็นระบบ โดยเลอืกวธิแีละเครือ่งมอืการวดัประเมนิผลการ
เรยีนรูเ้หมาะสมกบัธรรมชาตขิองผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย เชน่แผนการจดัการเรยีนรู ้     สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและ
ประเมนิผลการเรยีน และพฒันาการผูเ้รยีนมคีุณภาพตามหลกัการวดัและประเมนิผล  เชน่ แบบวเิคราะหข์อ้สอบ 
เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัประเมนิผลสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัชีว้ดัตามกจิกรรมการเรยีนรู ้ เชน่ แบบประเมนิผลการ
ทดสอบความรูก้่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน แบบประเมนิแผน มกีารหาคุณภาพของเครือ่งมอืเพือ่พฒันาเครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน เชน่   มรีะบบจดัเกบ็เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล แบบนิเทศ หรอืแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
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 ครอูอกแบบการเรยีนรูโ้ดยสรา้งเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลพฒันาของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีาร และเครือ่งมอื
ทีห่ลากหลาย และตดัสนิผลการเรยีนรูโ้ดยพจิารณาคะแนนพฒันา  มกีารวดัและการประเมนิผลพฒันาผูเ้รยีนดว้ย
วธิกีารทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เชน่ แผนการจดัการเรยีนรู ้ แผนนิเทศ  ครู
เลอืกใชเ้ครือ่งมอืวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายในการวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู ้  มกีาร
วดัและประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนก่อนเรยีนเพือ่จดักจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน  เช่นแบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ มกีารวดัและประเมนิผลระหว่างเรยีน เพือ่ตดิตามดพูฒันาการในการเรยีนรู ้ ตลอดจนจุดบกพรอ่งของ
ผูเ้รยีนเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข ซอ่มเสรมิ เชน่  วจิยัในชัน้เรยีน วจิยัแบบส ารวจ   มกีารประเมนิผลหลงัสิน้สดุการจดัการ
เรยีนการสอนหรอืจดักจิกรรมเพือ่สรุปผลการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เชน่  มกีารตดัสนิผลการเรยีนรูพ้จิารณาจาก
คะแนนพฒันาการ เชน่จากผลการทดสอบระดบัชาตโิอเน็ต (O-net ป.6,ม.3) โครงการพฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขยีนภาษาไทย โดยการจดัวางแผนการจดัการเรยีนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 ผลการพฒันาคอื ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้นการพฒันาการเรยีนรู ้ ของผูเ้รยีนดว้ยการศกึษาท า
วจิยัในชัน้เรยีน การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล จงึท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 

 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละใช้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการ

จดัการเรียนรู ้ 
สถานศกึษาจดัใหม้กีารพฒันาครใูนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษากบัชุมชนและ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การแกไ้ขและพฒันา (PLC) โดยมกีารก าหนดแนวทางการสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษา 25 ชัว่โมง/คน/ปี ผา่นกจิกรรมสือ่เทคโนโลย ีสารสนเทศหรอื
แหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ ภายในสถานศกึษาและด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดโดยการอบรมดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนที่
มคีวามบกพรอ่งในการเรยีนรู ้  จดัการอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรูค้ร ู มกีารระบุความรูท้ีจ่ าเป็น (knowledge Mapping
) กลัน่กรองความรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหอ้ง มาแบ่งปันความรูใ้หก้บับุคลากรภายในสถานศกึษา โดยจดั
ใหม้กีารนิเทศภายในสถานศกึษา ครทูกุกลุ่มสาระไดร้บัการนิเทศภาคเรยีนละ 2 ครัง้ และมกีารนิเทศแบบ
กลัยาณมติรในเขตการศกึษาที ่ 3   โรงเรยีนในเครอือคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  ซึง่ม ี 6  โรงเรยีน ประกอบดว้ย  
โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์   โรงเรยีนซางตา-ครูส้ศกึษา  โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห ์  โรงเรยีนเซนตแ์มรี ่  
โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบุร ี และโรงเรยีนคาเบรยีล-อุปถมัภ ์  

ผลการพฒันาการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีน  ท า
ใหค้รสูามารถออกแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนดยีิง่ขึน้ 
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2.  สรปุผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 
ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐาน
ท่ี 1 

1. คณุภาพของเดก็ 75.79 ดี 
๑.๑ มพีฒันาการดา้นรา่งกาย แขง็แรง มสีขุนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยั
ของตนเองได ้(มฐ.1)  

81.40  

๑.๒  มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
(มฐ.2) 

82.09  

๑.๓ มพีฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  
(มฐ.3) 

72.73  

๑.๔ มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สือ่สารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้(มฐ.4) 

66.94  

มาตรฐาน
ท่ี 2 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ 85.45 ดเีลศิ 
๒.๑ มหีลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของ
ทอ้งถิน่(7.1) 

100  

๒.๒ จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน(5.8) 83.00  
๒.๓ สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์(5.5,6.5,9.2) 83.00  
๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ
(7.5,9.1) 

80.00  

๒.๕ ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์ ( 9.1) 

80.00  

๒.๖ มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม(มฐ.8) 86.67  
มาตรฐาน

ท่ี 3 
3. การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 83.00 ดเีลศิ 
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ(5.2)  

83.00  

๓.๒ สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุ 
(5.3,5.7 ) 

83.00  

๓.๓ จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้ชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 
(5.6) 

83.00  

๓.๔ ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิพฒันาการ
เดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็(5.4,5.5,5.9) 

83.00  

สรปุผลการประเมินระดบัปฐมวยั 
(ผลเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1+2+3) 

 
81.41 

ดเีลศิ 

ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม = 90 – 100/ 4 ดเีลศิ =80-89/ 3 ด ี= 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลงัพฒันา = ต ่ากวา่ 60 
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ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ระดบั

คณุภาพ 
มาตรฐาน

ท่ี 1 
1. คณุภาพผูเ้รียน   
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 82.13 ดีเลิศ 
๑.  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ (3.1,4.1,5.3) 77.95  
๒. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์และคดิอยา่งมวีจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และแกปั้ญหา (4.1,4.2,4.3) 

78.52  

๓. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม (4.4) 65.21  
๔. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(3.2) 100  
๕. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา (5.1,5.4) 73  
๖. มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีต่่องานอาชพี (มฐ.6) 98.10  
1.2 คณุลกัษณท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 93.20 ยอดเย่ียม 
๑. การมคีุณลกัษณะและคา่นิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด (2.1,2.2,14.1.1) 99.42  
๒. ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย (2.1.3(7)) 92.96  
๓. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย(2.3) 93.16  
๔. สขุภาวะทางรา่งกายและลกัษณะจติสงัคม (มฐ.1) 87.26  

มาตรฐาน
ท่ี 2 

2.กระบวนการบริหารและการจดัการ 90.14 ยอดเย่ียม 
๒.๑ มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน (12.1-12.2) 92.50  
๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา (12.2-12.6) 97.68  
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (10.1-10.6) 

91.17  

๒.๔ พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี (7.7,8.4,10.5,13.2) 83  
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ
(11.1,11.2) 

93  

๒.๖ จดัระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้
(11.2,13.2) 

83.50  

มาตรฐาน
ท่ี 3 

3.กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 91.03 ยอดเย่ียม 
๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยกุตใ์นชวีติได้
(7.3) 

100 5 

๓.๒ ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้(เกณฑ ์7.4) 79.30 3 
๓.๓ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก(7.2,7.3.3) 93.10 5 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ(7.5) 82.76 4 
๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนรู ้(13.2) 

100 5 

สรปุผลการประเมินระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(ผลเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1+2+3) 87.77 ดีเลิศ 
ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม = 90 – 100/ 4 ดเีลศิ =80-89/ 3 ด ี= 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลงัพฒันา = ต ่ากวา่ 60 
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ตอนท่ี 3   จดุเด่น 

 ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
   คณุภาพของเดก็ 

1) ด้านร่างกาย เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั เน่ืองจากสถานศกึษาจดัโครงการสง่เสรมิสุขภาวะ
เดก็ปฐมวยั โครงการอาหารเสรมิ (นม) กจิกรรมอาหารกลางวนั โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้โครงการกฬีาส ี
ตรวจสขุภาพมปีระวตัขิองเดก็ มกีารชัง่น ้าหนกั วดัสว่นสงู ทุกวนัที ่7 ของทุกเดอืนตลอดปีการศกึษา ครจูดั
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ประจ าวนัเพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็รกัการออกก าลงักาย ดแูลสขุภาพและช่วยเหลอืตนเอง
ไดส้มวยั 

2) ด้านอารมณ์ จิตใจ เดก็มสีขุภาพจติทีด่ ีสามารถแสดงความตระหนกัในตนเอง มคีวามรูส้กึทีด่ตี่อ
ตนเองและผูอ้ืน่ และมคีวามสขุกบัการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ รอบตวัเน่ืองจากเดก็ไดร้บัการดแูลเอาใจใสจ่าก
ครอบครวั คร ูรวมถงึสถานศกึษา 

3) ด้านสงัคม สถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัอดทนรอคอย มคีวามซื่อสตัย ์รูจ้กัประหยดั 
รูคุ้ณผูอ้ื่น มเีมตตากรุณา มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่จดัโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมปฐมวยั กจิกรรมเรยีนค า
สอน การนัง่สมาธ ิเดก็ไดร้บัการเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีส่ทิธขิองตนเองและสทิธขิองผูอ้ื่น  

4) ด้านสติปัญญา จดัโครงการสง่เสรมิพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดา้นสตปัิญญา มกีจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ  

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
1) ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ มคีวามมุ่งมัน่ มหีลกัการบรหิาร และมวีสิยัทศัน์ทีด่ใีนการบรหิารงาน สามารถ

เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท างาน และคณะกรรมการสถานศกึษามคีวามตัง้ใจ และมคีวามพรอ้มในการ ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามบทบาท 

2) มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปีที่สอดคล้องกบัผลการจดั
การศกึษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏริปูการศกึษา 

3) มแีผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตัิการประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4) มกีารพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยการ
สนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการอบรมทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาเดก็อยา่งมศีกัยภาพ 

5)  จดัใหค้รมูเีพยีงพอกบัชัน้เรยีน  จดัสภาพแวดลอ้มและสื่อการเรยีนรูแ้ละจดัใหม้สีื่อเทคโนโลยเีพื่อการ
เรยีนรูส้นบัสนุนการจดัประสบการณ์และจดัครเูขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
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การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล  สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บั

ประสบการณ์ตรงจากสือ่ อุปกรณ์ของจรงิและเรยีนรูจ้าการเล่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มกีารจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้  

2) ครพูฒันาตนเองอยูเ่สมอ มคีวามตัง้ใจ มุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็เวลา และเตม็ ความสามารถ  
3) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูจ้ากสือ่เทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
4) ครใูหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
5) ครทูุกคนจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมอยา่ง 

หลากหลาย 
6) ครทูุกคนตัง้ใจ มุง่มัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูจ้ากสือ่ 

เทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
7) ครทูุกคนท าวจิยัในชัน้เรยีน ปีการศกึษาละ ๑ เรือ่ง 

 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
คณุภาพผูเ้รียน 
1) ผลการทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงูกวา่ระดบัชาต ิ

 2) ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู/้น าเสนอผลงานใน
การเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 
  
 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 1) สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ มกีารประชุมหลายรปูแบบ เชน่ การประชุม
คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา  การประชุมคณะกรรมการผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ  การประชุมคณะกรรมการรว่มภาค ี
4  ฝ่าย  การประชุมครปูระจ าเดอืน  การประชุมฝ่ายต่าง ๆ  เพือ่ใหทุ้กฝ่ายไดม้สีว่นรว่มในการก าหนดวสิยัทศัน์  
พนัธกจิ  เป้าหมายทีช่ดัเจน   สถานศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายโดยใชส้ือ่ นวตักรรม  
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั มกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม  ประเมนิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 2) สถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเน้นการสรา้งความ
เขา้ใจ  และใหค้วามรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษากบัคณะคร ู บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  ในการพฒันา
คุณภาพการศกึษา  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเน้นการมสีว่นรว่มในรปูแบบของ
คณะกรรมการ สรา้งแนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั 
 

3) ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารในการกระจายอ านาจใหฝ่้ายต่าง ๆ ไดป้ฏบิตังิาน และรบัฟังความคดิเหน็ของ
บุคลากรในหน่วยงานเพือ่เป็นขอ้มลูสะทอ้นในการบรหิารจดัการคุณภาพของโรงเรยีน 
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 4) ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ มภีาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคีวามคดิรเิริม่ในการบรหิารงานทีเ่น้นยกระดบัพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 1) ครผููส้อนประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอยา่งในการเป็นคร ูอุทศิตน เสยีสละเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 
 2) ครจูดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่ม   

  3) สถานศกึษาไดท้ าขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ (MOU) ระหวา่งผูบ้รหิาร คร ู กบั วทิยาลยั
เทคโนโลยตีัง้ตรงจติร พาณิชยการ  เพือ่รว่มมอืจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้   และชุมชนใหค้วามรว่มมอื
เรือ่งทกัษะอาชพีในระดบัชัน้มธัยมศกึษา   และโรงเรยีนอสัสมัชญัพาณิชยการ ไดใ้หค้วามรว่มมอืในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ และภาษาจนี) และคอมพวิเตอร ์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6  
  
4. จดุควรพฒันา 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
  คณุภาพของเดก็ 

- การท ากจิกรรมเสรมิสตปัิญญาใหเ้หมาะสมตามวยั 
- การพฒันา ปลกูฝังในเรือ่งสุขนิสยัทีด่ ีเชน่ การลา้งมอืก่อนรบัประทานอาหาร ลา้งมอืก่อนออกจากหอ้งน ้า 
หอ้งสว้ม และการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ใหเ้ป็นนิสยั 
- การยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาต ิ
- การใชค้ าพดูขอบคุณ ขอโทษ 
- การใชว้าจาสภุาพเหมาะสมกบัวยั 

  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
- สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

         - จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้อยา่งปลอดภยั และพอเพยีง 

- ก าหนดแผนการพฒันาครอูยา่งชดัเจน 

  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
- เพิม่เตมิอุปกรณ์ สือ่ การเรยีนการสอนทีห่ลากหลายใหม้เีพยีงพอกบัความตอ้งการ 

- พฒันาเครือ่งเล่นสนาม ใหม้หีลากหลายขึน้ และระบบสาธารณูปโภค 
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ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
คณุภาพผูเ้รียน 

  1) น าผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลไปใชใ้นการปรบัปรงุและ
พฒันาหลกัสตูรและการออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หต้อบสนองต่อความตอ้งการและความแตกต่างระหวา่งบุคคล
อยา่งเป็นระบบ 
  2) น าผลการวเิคราะหผ์ลการทดสอบระดบัชาต ิ (O-NET และ NT)   ไปใชป้รบัปรุงและพฒันา
หลกัสตูร  
การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้  ออกแบบการวดัผล  ปรบัเครือ่งมอืประเมนิ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการพฒันา
ผลสมัฤทธิใ์หส้งูขึน้ทุกระดบัการศกึษา 
  3) พฒันาความสามารถในดา้นการอา่น วเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
  4) สง่เสรมิ พฒันาการของผูเ้รยีนทีไ่มส่มสว่น 
 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
  1) การควบคุมคุณภาพตามกระบวนการ PDCA  จะตอ้งมกีารกระท าในทุกระบบอยา่งต่อเน่ือง  ไม่
วา่จะเป็นผูบ้รหิาร หวัหน้าฝ่าย หวัหน้ากลุม่สาระ หวัหน้างาน ตลอดจน คณะคร ูและบุคลากรอื่น ๆ    ในกระบวนการ
ปฏบิตัคิวรทีจ่ะประเมนิตนเองไปพรอ้มกบัการพฒันาการบรหิาร และการจดัการในการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ  
และเป็นวงจรตลอดปีการศกึษา  เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม  เกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
   

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  1) พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนรูจ้กัประยกุตใ์ชส้ือ่เทคโนโลยนีวตักรรมใหม ่ๆ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู ้ ยกระดบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
  2) พฒันากระบวนการจดัท าขอ้สอบวดัและประเมนิผล  โดยเน้นขอ้สอบทีต่รงตามตวัชีว้ดั เน้น
กระบวนการคดิ และมคีวามยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัการศกึษา 
  3) ควรก าหนดแนวทางการสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษา  
ระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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5.  แนวทางการพฒันา 
การศึกษาปฐมวยั 

5.1 แผนปฏิบติังานท่ี  1   
 - สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์โดยการสนบัสนุนใหค้รเูพิม่พนูความรูจ้ากการ
เขา้รบัการอบรมสมัมนาต่าง ๆ  
- จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้อยา่งปลอดภยั และพอเพยีงทีเ่น้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งรอบ
ดา้น 
- ก าหนดแผนการพฒันาครอูยา่งชดัเจน 

 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 5.1  แผนปฏิบติังานท่ี  1  (ด้านผูเ้รียน) 
  5.1.1  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาแกปั้ญหาการอ่านเขยีนภาษาไทย 
  5.1.2  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาแกปั้ญหาการอ่านเขยีนภาษาองักฤษ 
  5.1.3  จดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ พฒันาการผูเ้รยีนทีไ่มส่มสว่น  
 5.2  แผนปฏิบติังานท่ี  2  (ด้านกระบวนการบริหารจดัการ) 
  5.2.1  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ชุมชน และภาคเีครอืขา่ย 
  5.2.2  สง่เสรมิใหบุ้คลากรครเูขา้รบัการอบรมดา้นภาษาองักฤษ 
  5.2.3  สง่เสรมิพฒันาบุคลากรครใูหก้ารอบรมกระบวนการการประกนัคุณภาพ PDCA  
           อยา่งต่อเน่ือง  
 5.3  แผนปฏิบติังานท่ี  3  (ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั) 
  5.3.1  สง่เสรมิใหค้รพูฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพือ่ยกระดบั        
                    คุณภาพการศกึษา  เชน่  Professional Learning Community / โครงงาน  เป็นตน้ 
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 ภาคผนวก 

 1. มาตรฐานการศกึษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา 
 2. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
 3. ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
  4. ผลการประเมนิภายนอกของ สมศ. (รอบ 2 - รอบ 3) 
  5. โครงสรา้งหลกัสตูร เวลาเรยีน สถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 
  - ตารางผลการประเมนิรายมาตรฐาน ปีการศกึษา 2562 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 - ตารางเปรยีบเทยีบผลการประเมนิรายมาตรฐาน ปีการศกึษา 2560 – 2562 
 - ตารางเปรยีบเทยีบผลประเมนิมาตรฐาน (ภาพรวม) ระดบัการศกึษขัน้พืน้ฐาน 
 - ตารางเทยีบมาตรฐานการศกึษา สพกฐ. กบั มาตรฐานการศกึษา EABA และหน่วยงาน
รบัผดิชอบ 
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศึกษา 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ์ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 
ค่า

ก าหนด
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
ท่ีได้ 

มาตารฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี 1 เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย   80  80.40 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 รา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยั และมสีขุนิสยัทีด่ ี 80  82.64 
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง  สามารถใชไ้ดอ้ยา่ง

คล่องแคล่ว และประสานสมัพนัธก์นั 
80  80.16 

มาตรฐานท่ี 2   เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์จิตใจ 80  82.09 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1 มสีขุภาพจติทีด่แีละมคีวามสขุ 80  85.95 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว 80  76.03 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 มคีุณธรรม  จรยิธรรม และมจีติใจทีด่งีาม 80  84.29 
มาตรฐานท่ี 3   เดก็มีพฒันาการด้านสงัคม     80  72.73 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1 มทีกัษะชวีติและปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 80  65.29 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 รกัธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทยประมขุ 80  76.86 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3 อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

สงัคม ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
80  76.03 

มาตรฐานท่ี 4     เดก็มีพฒันาการด้านสติปัญญา   80  66.94 
ตวับ่งชีท้ี ่4.1 ใชภ้าษาสือ่สารไดเ้หมาะสมกบัวยั 80  69.42 
ตวับ่งชีท้ี ่4.2 มคีวามสามารถในการคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู ้  80  61.15 
ตวับ่งชีท้ี ่4.3 มจีนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค ์ 80  73.55 
ตวับ่งชีท้ี ่4.4 มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรู ้และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้

ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
80  63.64 

ตวับ่งชีท้ี ่4.5 เดก็มคีวามรูพ้ืน้ฐานสมวยั - - 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 5  ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล      

80  83 
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มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 
ค่า

ก าหนด
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
ท่ีได้ 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 ครเูขา้ใจปรชัญา หลกัการและธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวยั
และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

80  83 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

80  83 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนทีส่รา้งวนิยัเชงิบวก 80  83 
ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ครใูชเ้ครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลพฒันาการของเดก็อยา่ง

หลากหลายและสรปุรายงานผลพฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง 
80  83 

ตวับ่งชีท้ี ่5.5 ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรบัการจดัประสบการณ์ 

80  83 

ตวับ่งชีท้ี ่5.6 ครจูดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้ชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
กบัวยั 

80  83 

ตวับ่งชีท้ี ่5.7 ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ และผูป้กครอง 80  83 
ตวับ่งชีท้ี ่5.8 ครมูวีุฒแิละความรูค้วามสามารถในดา้นการศกึษาปฐมวยั 80  83 
ตวับ่งชีท้ี ่5.9 ครจูดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตรต่รอง เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

เดก็ 
80  83 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล     

80  94.29 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ผูบ้รหิารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษา ปฐมวยั 80  80 
ตวับ่งชีท้ี ่6.2 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า  และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันา

เดก็ปฐมวยั 
80 80 

ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและใชข้อ้มลูการประเมนิผล
หรอืการวจิยั เป็นฐานความคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่6.4 ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด
ไวใ้น แผนปฏบิตักิาร 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่6.5 ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ ี
ประสทิธภิาพ 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่6.6 ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า  ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดั
การศกึษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่6.7 เดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารจดัการศกึษา 80  100 
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มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 
ค่า

ก าหนด
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
ท่ีได้ 

มาตรฐานท่ี 7   แนวการจดัการศึกษา    80  84.00 
ตวับ่งชีท้ี ่7.1 มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีค่รอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับรบิทของ

ทอ้งถิน่และน าสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่7.2 มรีะบบและกลไกใหผู้ม้สีว่นรว่มทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจหลกัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

80  80 

ตวับ่งชีท้ี ่7.3 จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจหลกัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

80  80 

ตวับ่งชีท้ี ่7.4 สรา้งการมสีว่นรว่มและแสวงหาความรว่มมอืกบัผูป้กครอง ชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 

80  80 

ตวับ่งชีท้ี ่7.5 จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเดก็รอบดา้น 80  80 
มาตรฐานท่ี 8 สถานการศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   

80  86.67 

ตวับ่งชีท้ี ่8.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 80  80 
ตวับ่งชีท้ี ่8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่8.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่
พฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

80  80 

ตวับ่งชีท้ี ่8.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

80  100 

ตวับ่งชีท้ี ่8.5 น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศกึษา 

80  80 

ตวับ่งชีท้ี ่8.6 จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 80  80 
มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานท่ี  9 สถานการศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

75  80.00 

ตวับ่งชีท้ี ่9.1 มกีารสรา้งและพฒันาเทคโนโลย ีแหล่งเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศกึษา 

75  80 

ตวับ่งชีท้ี ่9.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษา ระหวา่ง
สถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

75  80 
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มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 
ค่า

ก าหนด
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
ท่ีได้ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรชัญา 
วิสยัทศัน์ และจดุเน้นของสถานศึกษา    

75  80 

ตวับ่งชีท้ี1่0.1 จดัโครงการ กจิกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรชัญา 
วสิยัทศัน์และจุดเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 

75 80 

ตวับ่งชีท้ี1่0.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 75  80 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานท่ี 11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา เพื่อยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้ 

75  80 

ตวับ่งชีท้ี1่1.1 จดัโครงการ กจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนตามนโยบายเกีย่วกบัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

75  80 

ตวับ่งชีท้ี1่1.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 75  80 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผลสอบระดบัชาติ 
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตารางเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ปีการศกึษา  2560-2562 

ระดบัชัน้ วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดบั

โรงเรียน 
ระดบั 
ประเทศ 

สงู
กว่า/
ต า่
กว่า 

ระดบั
โรงเรียน 

ระดบั 
ประเทศ 

สงู
กว่า/
ต า่กว่า 

ระดบั
โรงเรียน 

ระดบั 
ประเทศ 

สงู
กว่า/
ต า่
กว่า 

 
 

ป.6 

ภาษาไทย 53.85 46.54 +7.31 62.27 55.02 +7.25 56.24 49.03 +7.21 
คณิตศาสตร ์ 42.35 37.07 +5.28 45.07 37.44 +7.63 35.92 32.85 +3.07 
วิทยาศาสตร ์ 43.13 39.08 +4.05 42.59 39.89 +2.70 38.83 35.51 +3.32 

ภาษาต่างประเทศ 43.35 36.28 +7.07 49.67 39.18 +10.49 43.91 34.36 +9.55 
เฉล่ีย 45.67 39.74 +5.93 50.00 43.00 +7.00 43.72 37.93 +5.79 

 
 

ตารางเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ปีการศกึษา  2560-2562 

ระดบัชั ้
น 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดบั

โรงเรียน 
ระดบั 
ประเทศ 

สงูกว่า/
ต า่กว่า 

ระดบั
โรงเรีย

น 

ระดบั 
ประเท
ศ 

สงูกว่า/
ต า่กว่า 

ระดบั
โรงเรียน 

ระดบั 
ประเท
ศ 

สงูกว่า/
ต า่กว่า 

 
 

ม.3 

ภาษาไทย 46.50 48.29 -1.79 53.31 54.42 -1.11 51.79 55.14 -3.35 
คณิตศาสตร ์ 22.00 26.30 -4.30 31.82 30.04 +1.78 22.56 26.73 -4.17 
วิทยาศาสตร ์ 31.11 32.28 -1.17 38.22 36.10 +2.12 26.74 30.07 -3.33 

ภาษาต่างประเท
ศ 

31.78 30.45 +1.33 32.13 29.45 +2.68 29.69 33.25 -3.56 

เฉล่ีย 32.85 34.33 -1.48 38.87 37.50 +1.37 32.69 36.30 -3.61 
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ตารางเปรยีบเทยีบรอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) สงูกวา่ขดีจ ากดัล่าง 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  และมธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา  2560-2562 

ระดบัชัน้ วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เฉล่ีย 

 
 

ป.6 

ภาษาไทย 57.14 69.74 70.11 65.66 
คณิตศาสตร ์ 41.67 53.95 58.62 51.41 
วิทยาศาสตร ์ 45.24 55.26 58.62 53.04 

ภาษาต่างประเทศ 40.48 67.10 59.77 55.78 
เฉล่ีย 46.13 61.51 61.78 56.47 

 
 

ม.3 

ภาษาไทย 30.55 53.33 40.00 41.29 
คณิตศาสตร ์ 27.78 46.67 32.50 35.65 
วิทยาศาสตร ์ 30.55 66.67 30.00 42.41 

ภาษาต่างประเทศ 25.00 68.89 30.00 49.63 
เฉล่ีย 28.47 58.89 33.12 42.25 

 เฉล่ียรวม 2 ระดบั 37.30 60.20 47.45 49.36 
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่พระประจกัษ์    ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน /ตวับ่งช้ี ค่า 

เป้าหมาย 

ค่า

ความ 

ส าเรจ็ 

มาตรฐานคณุภาพผูเ้รียน   

มาตรฐานท่ี 1   ผูเ้รียนมีสขุภาวะท่ีดี และมีสนุทรียภาพ  95 91.38 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ  96 99.81 

ตวับ่งชีท้ี ่1.2  มนี ้าหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  90 73.19 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  สามารถป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อ ความรนุแรง

โรคภยัอุบตัเิหตุและปัญหาทางเพศ 

96 99.81 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4  เหน็คุณคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  95 83.65 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  95 91.06 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6  สรา้งผลงานจากเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ และสรา้ง

ผลงานตามจนิตนาการ 

95 98.48 

มาตรฐานท่ี 2   ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 96 97.51 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร  96 96.49 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  เอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญตู่อผูม้พีระคุณ  96 98.48 

ตวับ่งชีท้ี ่2.3  ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีต่่างกนั  96 99.05 

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ตระหนกั รูคุ้ณคา่ รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  95 96.01 

มาตรฐานท่ี 3   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรกัการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 

94 89.45 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1  มนิีสยัและทกัษะการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 94 78.90 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู ้การสือ่สารและเป็นพลเมอืงดจิติอล  94 100 

มาตรฐานท่ี 4   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตผุล (Bloom’s Taxonomy) 

94 75.37 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 สรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟังและด ูและสือ่สาร โดยการพดูหรอืเขยีนตามความคดิของ

ตนเอง (ความรูค้วามเขา้ใจ) 

94 77.19 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2 น าเสนอวธิคีดิ วธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษา หรอืวธิกีารของตนเอง (น าไปใช)้  94 78.29 

ตวับ่งชีท้ี ่4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกปั้ญหาโดยมเีหตุผลประกอบ (วเิคราะห)์ 94 80.80 

ตวับ่งชีท้ี ่4.4 มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภมูใิจ (สงัเคราะห)์ 94 65.21 
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มาตรฐาน /ตวับ่งช้ี ค่า 

เป้าหมาย 

ค่า

ความ 

ส าเรจ็ 

มาตรฐานท่ี 5     ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร  80 78.54 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ ์(ตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา

ก าหนด)  

80 98.67 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ 80 88.82 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 80 80.23 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการทดสอบรวบอดระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์ 50 47.24 

มาตรฐานท่ี 6    ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสจุริต 

94 97.34 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็  94 97.53 

ตวับ่งชีท้ี ่6.2 ท างานอยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่พฒันางาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง  94 97.15 

ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 94 97.72 

ตวับ่งชีท้ี ่6.4 มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพีสจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ  94 96.77 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา    
มาตรฐานท่ี 7    ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  94 90.55 

ตวับ่งชีท้ี ่7.1 ครมูกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 

94 96.10 

ตวับ่งชีท้ี ่7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการ เรยีนรูเ้พือ่

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน  

94 86.21 

ตวับ่งชีท้ี ่7.3 ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง

สตปัิญญา 

94 100 

ตวับ่งชีท้ี ่7.4 ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผนวกกบัการน าบรบิทและภมูปัิญญาของทอ้งถิน่ มาบรูณา

การในการจดัการเรยีนรู ้

94 79.31 

ตวับ่งชีท้ี ่7.5 ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีาร  

ทีห่ลากหลาย 

94 87.76 

ตวับ่งชีท้ี ่7.6 ครใูหค้ าแนะน า ค าปรกึษาและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและ คุณภาพชวีติดว้ย

ความเสมอภาค  

94 100 

ตวับ่งชีท้ี ่7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบและ ใชผ้ลในการ

ปรบัปรงุการสอน  

94 69 

ตวับ่งชีท้ี ่7.8 ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษา  95 100 
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มาตรฐาน /ตวับ่งช้ี ค่า 

เป้าหมา

ย 

ค่า 

ความ 

ส าเรจ็ 

มาตรฐานท่ี 8      ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 96 94 

ตวับ่งชีท้ี ่8.1 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน  95 100 

ตวับ่งชีท้ี ่8.2 ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอื ผลการวจิยัเป็น

ฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ  

95 90 

ตวับ่งชีท้ี ่8.3 ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัิการ 96 90 

ตวับ่งชีท้ี ่8.4 ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากร  96 92 

ตวับ่งชีท้ี ่8.5 นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา  91 97.70 

มาตรฐานท่ี 9     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและผูป้กครอง ชมุชนปฏิบติังานตาม

บทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

94 97.67 

ตวับ่งชีท้ี ่9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบก าหนด  95 100 

ตวับ่งชีท้ี ่9.2 คณะกรรมการรว่ม 4 ฝ่ายรูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก าหนด  95 100 

ตวับ่งชีท้ี ่9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา  93 93 

มาตรฐานท่ี 10   สถานศึกษามีการจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 

ผูเ้รียนอย่างรอบด้าน  

95 91.17 

ตวับ่งชีท้ี ่10.1 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่  95 96 

ตวับ่งชีท้ี ่10.2 จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั ความสามารถและ

ความสนใจ  

95 88 

ตวับ่งชีท้ี ่10.3 จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่ง่เสรมิและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเ้รยีน  

95 95 

ตวับ่งชีท้ี ่10.4 สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรุปความรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง  

95 88 

ตวับ่งชีท้ี ่10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน  

อยา่งสม ่าเสมอ  

95 95 

ตวับ่งชีท้ี ่10.6 จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผู้เรยีนทุกคน  95 85 
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มาตรฐาน /ตวับ่งช้ี ค่า 

เป้าหมาย 

ค่า 

ความ 

ส าเร็

จ 

มาตรฐานท่ี 11   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน พฒันาเตม็

ศกัยภาพ 

94 94.22 

ตวับ่งชีท้ี ่11.1  

 

หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อ านวย  

ความสะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้สีภาพแวดลอ้มรม่รืน่เหมาะสมแก่การเรยีนรู้ 

94 94 

ตวับ่งชีท้ี ่11.2  มกีารสรา้งและพฒันาเทคโนโลย ีแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จากแหลง่

เรยีนรู ้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

91 92 

ตวับ่งชีท้ี ่11.3  จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 94 96.66 

มาตรฐานท่ี 12   สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง                     

95 93.07 

ตวับ่งชีท้ี ่12.1  มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  95 90 

ตวับ่งชีท้ี ่12.2  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่ คุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

95 95 

ตวับ่งชีท้ี ่12.3  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพ

สถานศกึษา  

95 100 

ตวับ่งชีท้ี ่12.4  ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ สถานศกึษา  95 100 

ตวับ่งชีท้ี ่12.5  น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา คุณภาพการศกึษา 

อยา่งต่อเนื่อง  

95 80 

ตวับ่งชีท้ี ่12.6  มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  95 93.40 

มาตรฐานด้านสงัคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานท่ี 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง 

การเรียนรู้ (CSR. And PLC.) 

85 86 

ตวับ่งชีท้ี ่13.1  การใหค้วามรว่มมอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

 (corporate Social Responsibility : CSR) 

85 96 

ตวับ่งชีท้ี ่13.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษา  ระหวา่งสถานศกึษากบั

ครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การแกไ้ขและพฒันา 

(professional Learning community : PLC.) 

85 75 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ค่า 

เป้าหมา

ย 

ค่า 

ความ 

ส าเรจ็ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์สถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรชัญาและ จดุเน้น 

                   ท่ีก าหนดขึน้   

95 90 

ตวับ่งชีท้ี ่14.1 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้น

ของสถานศกึษา 

91 90 

ตวับ่งชีท้ี ่14.2 ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์  ปรชัญา  และจุดเน้น

ของสถานศกึษา 

93 90 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   

มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพ่ือ พฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้  

95 80 

ตวับ่งชีท้ี ่15.1 จดัแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตามแนวทาง การปฏริปูการศกึษา 95 80 

ตวับ่งชีท้ี ่15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  95 80 

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ   

มาตรฐานท่ี 16  สถานศึกษาบรรลเุป้าหมายอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกของอคัรสงัฆมณฑล

กรงุเทพฯ 

93 93 

ตวับ่งชีท้ี ่16.1 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 93 95 

ตวับ่งชีท้ี ่16.2 สถานศกึษามกีระบวนการด าเนินการ และจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพดา้น 

อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 

93 97.14 

ตวับ่งชีท้ี ่16.3 ชุมชนมสีว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพดา้นอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 93 86 
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  4.  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผา่นมา 

รอบการประเมนิ 
ระดบัผลการประเมนิ 

ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

รอบที ่2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดมีาก ดมีาก 
รอบที ่3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดมีาก ดมีาก 

 
 
 

ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์  ไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

เมือ่วนัที ่ 20  ถงึ  22  เดอืน   มกราคม   พ.ศ.  2557  ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา  มกีารประเมนิ  
3  กลุม่ตวับ่งชี ้คอื กลุม่ตวับ่งชีพ้ ืน้ฐาน กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ซึง่สรุปผลการประเมนิโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปนี้ 

 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  :  ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาประถมศกึษา และมธัยมศกึษา น ้าหนกั คะแนน 

ทีไ่ด ้
ระดบั 

คะแนน คุณภาพ 
กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑  ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓  ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐      ๙.๔๕ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔  ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๑ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๕  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๑๔.๐๓ ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่๖  ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๗  ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้
สงักดั 

๕.๐๐ ๔๕๕ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน /วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
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กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒  ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษา  
มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง การปฏริูป
การศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๑๙ ดมีาก 
สถานศกึษามผีลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป    ใช ่       ไมใ่ช ่
สถานศกึษามตีวับ่งชีท้ีไ่ดร้ะดบัดขีึน้ไป ๑๐ ตวับ่งชีจ้าก ๑๒ ตวับ่งชี ้ ใช ่       ไมใ่ช ่
ไมม่ตีวับ่งชีใ้ดทีม่รีะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน   ใช ่       ไมใ่ช ่
สรุปผลการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
  สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา          ไมส่มควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 
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 5. โครงสร้างหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
  5.1 โครงสรา้งหลกัสตูร ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แสดงโครงสรา้งหลกัสตูร ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6 ปีการศกึษา 2562 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
ป. 1 

(ชัว่โมง/ปี) 
ป. 2 

(ชัว่โมง/ปี) 
ป. 3 

(ชัว่โมง/ปี) 
ป. 4 

(ชัว่โมง/ปี) 
ป. 5 

(ชัว่โมง/ปี) 
ป. 6 

(ชัว่โมง/ปี) 
1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
2. คณติศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
3. วทิยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
4. สงัคมศกึษา ฯ 
   - ประวตัศิาสตร ์

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

5. สขุศกึษาและพลศกึษา 40 40 40 40 40 40 
6. ศลิปะ 40 40 40 80 80 80 
7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ) 120 120 120 120 120 120 
รวมสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 840 840 840 840 840 840 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1. หน้าทีพ่ลเมอืง 

 
- 

 
- 

 
40 

 
- 

 
- 

 
40 

2. ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
3. ภาษาจนีกลาง 40 40 - 40 40 40 
4. พมิพด์ดีเบือ้งตน้ - - - 40 40 - 
รวมสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 80 80 80 120 120 120 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.กจิกรรมแนะแนว 
2. กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
3. กจิกรรมชมรม 
4. กจิกรรมเพือ่สงัคม 
   และสาธารรประโยชน์ 

 
40 
40 
30 
10 

 
40 
40 
30 
10 

 
40 
40 
30 
10 

 
40 
40 
30 
10 

 
40 
40 
30 
10 

 
40 
40 
30 
10 

รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 
รวม (ชัว่โมง) 1,040 1,040 1,040 1,080 1,080 1,080 
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แสดงโครงสร้างหลกัสตูร ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ชัว่โมง  
(นก.) 

ภาคเรียนท่ี 
2 

ชัว่โมง  
(นก.) 

ภาคเรียนท่ี 
1 

ชัว่โมง  
(นก.) 

ภาคเรียนท่ี 
2 

ชัว่โมง  
(นก.) 

ภาคเรียนท่ี 
1 

ชัว่โมง  
(นก.) 

ภาคเรียนท่ี 
2 

ชัว่โมง  
(นก.) 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน        
ภาษาไทย 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
คณิตศาสตร ์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
วทิยาศาสตร ์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

ประวตัศิาสตร ์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
สขุศกึษาและพลศกึษา 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ศลิปะ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ภาษาต่างประเทศ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
รวมสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม       
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาจนีกลาง 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
คอมพวิเตอร ์ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ครสิตศาสตร ์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
เพศศกึษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
หน้าทีพ่ลเมอืง - - - - 20 (0.5) 20 (0.5) 
รวมสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 120 (3.0) 120 (3.0) 120 (3.0) 120 (3.0) 120 (3.0) 120 (3.0) 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมลกูเสอื – เนตรนาร ี
- กจิกรรมชมรม 
- กจิกรรมเพือ่สงัคม 
  สาธารณประโยชน์ 

 
20 
20 
15 
5 

 
20 
20 
10 
10 

 
20 
20 
15 
5 

 
20 
20 
10 
10 

 
20 
20 
15 
5 

 
20 
20 
10 
10 

รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 60 60 60 60 60 60 
รวมเวลาเรียน 620 620 620 620 620 620 
รวมเวลาทัง้หมด 1,240 1,240 1,240 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 – 2562 

การศึกษาปฐมวยั 

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

ผลประเมิน 
เปรียบเทียบ ปี
การศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 2560 2561 2562 
มาตรฐานท่ี 1  คณุภาพเดก็  91.75 81.28 75.79 
๑.๑ มพีฒันาการดา้นรา่งกาย แขง็แรง มสีขุนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเอง
ได ้  

มฐ.1 96.97 87.09 81.40 

๑.๒  มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ มฐ.2 93.81 85.48 82.09 
๑.๓ มพีฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  มฐ.3 87.91 80.38 72.73 
๑.๔ มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สือ่สารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้
ได ้ 

มฐ.4 88.31 72.17 66.94 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  92.00 92.13 85.45 
๒.๑ มหีลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ 7.1 100 96.00 100 
๒.๒ จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน 5.8 100 100 83.00 
๒.๓ สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 5.5,6.5, 

9.2 
100 90.00 80.00 

๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ 7.5, 9.1 80.00 93.40 80.00 
๒.๕ ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์  

9.1 80.00 80.00 80.00 

๒.๖ มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม มฐ.8 92.00 93.40 86.67 
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั  97.62 82.26 83.00 
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  5.2 100 93.33 83.00 
๓.๒ สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุ  5.3, 5.7 100 100 83.00 
๓.๓ จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้ชส้ือ่และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั  5.6 100 71.43 83.00 

๓.๔ ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไป
ปรบัปรงุการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

5.4, 5.5, 
5.9 

90.48 64.29 83.00 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 
การศึกษา 

ของโรงเรียน 

ผลประเมิน 
เปรียบเทียบ 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เกณฑ ์ 2560 2561 2562 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน    
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 

๑. มคีวามสามารถในการอ่านการเขยีนการสือ่สารและการคดิ
ค านวณ 

3.1,4.1,5.3 94.93 87.96 77.95 

๒. มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 

4.1,4.2,4.3 99.06 98.78 78.52 

๓. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 4.4 98.88 98.95 65.21 
๔. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

3.2 98.88 96.68 100 

๕. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 5.1,5.4 62.95 73.34 73 
๖. มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี มฐ.6 98.50 99.30 98.10 

๑.๒คณุลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

๑. การมคีุณลกัษณะและคา่นิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 2.1,2.2,14.1.1 99.81 97.90 99.42 
๒. ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 2.1.3(7) 100 100 92.96 
๓. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2.3 100 95.64 93.16 

๔. สขุภาวะทางรา่งกายและลกัษณะจติสงัคม มฐ.1 95.50 97.90 87.26 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ    
๒.๑  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิที่สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 12.1,12.2 79 85 92.50 
๒.๒  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 12.2-12.6 72 79 97.68 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูร
สถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ.10 84 93 91.17 

๒.๔  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 7.7,8.4,10.5, 
13.2 

74 81 83 

๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

11.1,13.1 86 90 93 

๒.๖  จดัระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรู ้

11.2,12.3 66 81 83.50 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั    
๓.๑  จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยกุต์
ในชวีติได ้

7.3 84 92 100 

๓.๒  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 7.4 86 91 79.30 
๓.๓  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 7.2,7.3.3 84.50 93.50 93.10 
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๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 7.5 89 93 82.76 
๓.๕  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรงุการ
จดัการเรยีนรู ้

13.2 60 75 100 

 
เปรียบเทียบผลประเมินรายมาตรฐาน(ภาพรวม)ระดบัปฐมวยั 

มาตรฐาน 
2560 2561 2562 

รอ้ยละ 
ทีไ่ด ้

ระดบั
คุณภาพ 

รอ้ยละ 
ทีไ่ด ้

ระดบั
คุณภาพ 

รอ้ยละ 
ทีไ่ด ้

ระดบั
คุณภาพ 

1. คุณภาพเดก็ 91.75 ยอด
เยีย่ม 

81.28 ดเีลศิ 75.79 ด ี

2. กระบวนการบรหิารจดัการ 92.00 ยอด
เยีย่ม 

92.13 ดเีลศิ 85.45 ดเีลศิ 

3. การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 97.62 ยอด
เยีย่ม 

82.26 ดเีลศิ 83.00 ดเีลศิ 

ผลเฉล่ีย 93.79 ยอด
เย่ียม 

85.22 ดีเลิศ 81.41 ดีเลิศ 

      ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม = 90 – 100/ 4 ดเีลศิ =80-89/ 3 ด ี= 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 ก าลงัพฒันา = ต ่ากวา่ 60 
 
 

 
เปรียบเทียบผลประเมินรายมาตรฐาน (ภาพรวม) ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
มาตรฐาน 

ปีการศึกษา   
2560 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ร้อยละ 
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

ร้อยละ 
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

ร้อยละ
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

1.  คุณภาพผูเ้รยีน 95.50 ยอด
เยีย่ม 

95.18 ยอดเยีย่ม 87.67 ดีเลิศ 

2.  กระบวนการบรหิารจดัการ 76.83 ด ี 84.83 ดเีลศิ 90.14 ยอด
เยีย่ม 

3.  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

80.70 ดเีลศิ 88.90 ดเีลศิ 91.03 ยอด
เยีย่ม 

ผลเฉล่ีย 84.34 ดีเลิศ 89.63 ดีเลิศ 87.77 ดีเลิศ 
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ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ กบัมาตรฐานการศึกษา EDBA และหน่วยงานรบัผิดชอบ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

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

EDBA 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

หลกั/ร่วม มาตรฐาน/ตวับง่ช้ี 

มาตรฐานท่ี 1  คณุภาพเดก็   
๑.๑ มพีฒันาการดา้นรา่งกาย แขง็แรง มสีุขนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของ
ตนเองได ้  

มฐ.1 พฒันาคุณภาพเดก็ 

๑.๒  มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ มฐ.2 พฒันาคุณภาพเดก็ 
๑.๓ มพีฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  มฐ.3 พฒันาคุณภาพเดก็ 
๑.๔ มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สือ่สารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหา
ความรูไ้ด ้ 

มฐ.4 พฒันาคุณภาพเดก็ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ   
๒.๑ มหีลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ 7.1 พฒันาหลกัสตู

สถานศกึษา 
๒.๒ จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน 5.9 พฒันาหลกัสตู

สถานศกึษา 
๒.๓ สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 5.5 

6.5 
9.2 

วจิยัและพฒันาสือ่ฯ
บรหิารทัว่ไปปฐมวยั 

๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ 7.5 
9.1 

สภาพแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัเดก็
ปฐมวยั 

๒.๕ ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์  

9.1 สภาพแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัเดก็
ปฐมวยั 

๒.๖ มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม 8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 

 
 

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

EDBA 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

หลกั/ร่วม มาตรฐาน/ตวับง่ช้ี 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั   
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ  

5.2 นิเทศครปูฐมวยั 

๓.๒ สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เลน่และปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุ  5.3 
5.7 

พฒันาหลกัสตู
สถานศกึษา 

๓.๓ จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้ชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั  5.6 - งานพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา 

๓.๔ ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็
ไปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

5.4 
5.5 
5.9 

- งานวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู้
ปฐมวยั 
- งานวจิยัและพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน
ปฐมวยั 
- งานพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
98 

 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กบัมาตรฐานการศึกษ EDBA  และหน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 

การศึกษา 
EDBA 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
หลกั/ร่วม มาตรฐาน/ 

ตวับง่ช้ี 
เกณฑ ์

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเ้รียน  
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 

๑. มคีวามสามารถในการอ่านการเขยีนการสือ่สาร
และการคดิค านวณ 

3.1 
4.1 
5.3 

กลุม่สาระภาษาไทย 

๒. มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา 

4.1 
4.2 
4.3 

กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์

๓. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 4.4 กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์
๔. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

3.2 กลุม่สาระการงานและ
เทคโนโลย ี

๕. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

5.1 
5.4 

งาน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้

๖. มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องาน
อาชพี 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

กลุม่สาระการงานและ
เทคโนโลย ี

๑.๒
คณุลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

๑. การมคีุณลกัษณะและคา่นิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

2.1 
2.2 
14.1.1 

งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน,
งานคุณธรรมจรยิธรรม 

๒. ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 2.1.3(7) กลุม่สาระภาษาไทย 
๓. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2.3 กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

๔. สุขภาวะทางรา่งกายและลกัษณะจติสงัคม 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลฯ 
งานบรหิารความเสีย่ง 
งานแนะแนว,งานชมรม 
กลุม่สาระศลิปะ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  
๒.๑  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 12.1 

12.2 
งานประกนัคุณภาพ 

๒.๒  มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 

งานประกนัคุณภาพ 
งานสารสนเทศ 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

งานหลกัสตูร 
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
งานนิเทศ 

๒.๔  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 7.7 
8.4 
10.5 
13.2 

งานนิเทศ, 
งานบุคลากร 
งานหลกัสตูร 

๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ 

11.1 
13.1 

งานอาคารสถานที,่ งาน
หลกัสตูร /งาน 8 กลุม่สาระ 

๒.๖  จดัระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการ
จดัการเรยีนรู ้

11.2 
12.3 

งานหลกัสตูร /  
งานสารสนเทศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
๓.๑  จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์นชวีติได ้

7.3 งานนิเทศ 

๓.๒  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 7.4 งานนิเทศ 
๓.๓  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 7.2 

7.3.3 
งานนิเทศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รยีน 

7.5 งานนิเทศ 

๓.๕  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

13.2 งานหลกัสตูร 

 


