รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report: SAR)
ปี การศึกษา 2562

ส่วนที่ 1
บทสรุปของผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ รหัส ๑๑๑๐๑๐๐๕๙๓ ทีต่ งั ้ อยูเ่ ลขที่ ๒๑/๑ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๗๖-๓๐๒๑-๓
โทรสาร ๑๒-๘๗๕๕๑๐๘ E-mail. mp-stmary@hotmail.com Website. www.mp.ac.th ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ เมือ่ วันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิ ดสอนระดับชัน้ อนุบาล ๑ ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ จานวนนักเรียน ๖๔๑ คน จานวน
บุคลากรของโรงเรียน ๕๒ คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ระดับคุณภาพ ดีมาก

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิ นตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 ด้านคุณภาพเด็ก
ด้า นร่า งกาย มีก ารชังน
่ ้ า หนัก วัด ส่ว นสูง เด็ก ทุ ก เดือ น ส่ง เสริม เด็ก ให้มีก ารรับ ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ผา่ นกิจกรรมหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ โครงการกีฬาสี
ด้านอารมณ์ เด็กสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรม EF
ด้านสังคม เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย
ด้านสติปัญญา เด็กสนทนาโต้ตอบผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สะเต็มศึกษา วรรณกรรม
เป็ นฐาน และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2.2 ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่ างต่อเนื่ อง มีจดั ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียน การประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสม่าเสมอ
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
มีการจัดทาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึน้ กว่าเดิ ม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 1 ด้านเด็ก
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- จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.2 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูทาการวิจยั ในชัน้ เรียนทีส่ ามารถนาผลไปพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทาเพื่อเป้ าหมาย และวิสยั ทัศน์
ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ โดยความ ร่วมมือ ของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผูเ้ รียนรูจ้ กั ดูแลตนเองให้มสี ุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูจ้ กั รักษาสุขภาพอนามัย ส่วนตน
และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
- โครงการพัฒนาในอนาคต
• โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
- ปลูกฝั งการใช้ชวี ติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
4.1 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทีส่ ง่ เสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
4.2 การสอนแบบโครงการ (PROJECT APPROACH)
4.3 สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
4.4 การอ่านสร้างการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐาน ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
4.5 สอนหนูให้เป็ นพลเมืองดีเพาะต้นกล้าพลเมืองอาเซียน บูรณาการตามหน่วยการเรียนรูส้ ง่ เสริมการ
อยูร่ ว่ มกันในสังคม
4.6 การสอนภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เรียนรูป้ ระวัตคิ วามเป็ นมาของสถานทีส่ าคัญในเขตจอมทองซึง่ เป็ น
มรดกและวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับแนวความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง
4.7 การพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) ผ่านกิจกรรมกิจวัตรประจาวัน

2

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
ด้านครู
ครูมคี วามรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ เข้าใจในการเรียนการสอน มีความตัง้ ใจและ
มุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ ดูแลเอาใจใส่ผเู้ รียนอย่างทัวถึ
่ ง มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูป้ กครอง ชุมชน ผูเ้ รียนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
แก่ผเู้ รียน
ด้านผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีภาวะผูน้ าทัง้ ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม / กระจายอานาจ มีความเป็ นประชาธิปไตย
มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั บริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านผูเ้ รียน
เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจติ ใจเอือ้ อาทร เมตตา กรุณา เสียสละ กตัญญู ปฏิบตั ติ น
ตามหลักธรรมของศาสนา มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี กล้าแสดงออกในทางทีเ่ หมาะสม รูจ้ กั ดูแลตนเองให้มคี วามปลอดภัย
มีจนิ ตนาการ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางาน รูจ้ กั การเป็ นผูน้ า และผูต้ าม มีจติ สาธารณะ รูจ้ กั ทาตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิ ศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิ นตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2559 – 2563)
2.2. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2.3. ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี
2.4. สารสนเทศสถานศึกษา
2.5. สรุปผลการดาเนินแผนงาน/กิจกรรรมโครงการ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึน้ กว่าเดิ ม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 1 (ด้านผูเ้ รียน)
3.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย
3.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
3.1.3 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการผูเ้ รียนทีไ่ ม่สมส่วน
3.2 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 2 (ด้านกระบวนการบริ หารจัดการ)
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3.2.1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ
3.3 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 3 (ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ)
3.3.1 ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นากระบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เช่น Professional Learning Community / โครงงาน เป็ นต้น
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สูงกว่าระดับชาติ
5.2 ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู/้ นาเสนอ
ผลงานในการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย
5.3 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารในการกระจายอานาจให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบตั งิ าน และรับฟั งความ
คิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานเพือ่ เป็ นข้อมูลสะท้อนในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
5.4 ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ มีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง มีความคิดริเริม่ ในการบริหารงานทีเ่ น้น
ยกระดับพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
5.5 ครูผสู้ อนประพฤติปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่างในการเป็ นครู อุทศิ ตน เสียสละเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
5.6 ครูจดั กระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม

6) โรงเรียนได้ดาเนิ นงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ
6.1 เรียนภาษาไทย เน้นเพือ่ การสือ่ สาร และใช้เป็ นเครือ่ งมือเพือ่ เรียนวิชาอื่น
6.2 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพือ่ การสือ่ สาร
6.3 จัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ทีเ่ ชื่อมโยงสูอ่ าชีพและการมีงานทา
6.4 เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี าร Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากปั ญหาและการลงมือปฏิบตั ิ สามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกทีท่ ุก
เวลา และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
6.5 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็ นเครือ่ งมือการเรียนรู้
6.6 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพือ่ สร้างนวัตกรรม
6.7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
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ลงนาม..........................................................(ผูอ้ านวยการโรงเรียน)
(นายอนุศกั ดิ์ กิ จบารุง)
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ รหัส ๑๑๑๐๑๐๐๕๙๓ ทีต่ งั ้ อยูเ่ ลขที่ ๒๑/๑ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๖๓๐๒๑-๓
โทรสาร ๑๒-๘๗๕๕๑๐๘ E-mail. mp-stmary@hotmail.com Website. www.mp.ac.th ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ เมือ่
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิ ดสอนระดับชัน้ อนุบาล ๑ ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ จานวนนักเรียน ๖๔๑
คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน ๕๔ คน
ลักษณะผูร้ บั ใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล
 ห้างหุน้ ส่วนจากัด/บริษทั
 มูลนิธใิ นพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธใิ นคริสต์ศาสนา
 มูลนิธใิ นศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูส่ ามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Program ได้รบั อนุญาตเมือ่ ...................................................
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1.2 จานวนห้องเรียน/ผูเ้ รียนจาแนวตามระดับที่เปิ ดสอน
ระดับชัน้ ที่เปิ ด
จานวน
จานวนผูเ้ รียน (คน)
สอน
ห้อง
ชาย
หญิ ง
เด็กพิ เศษ
เด็กพิ เศษ
(ชาย)
(หญิ ง)
อนุบาล ๑
2
14
25
อนุบาล ๒
2
15
25
อนุบาล ๓
2
15
24
รวม
6
44
74
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
2
20
30
ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
2
26
40
ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
2
37
36
ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
2
40
28
1
ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
3
48
33
ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
3
37
49
1
รวม
14
208
216
2
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
1
19
7
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒
1
17
12
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
2
23
17
2
รวม
4
59
36
2
รวมทัง้ สิ้ น
24
311
326
2
2

รวม
39
40
39
118
50
66
73
69
81
87
426
26
29
42
97
641
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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1.3 ข้อมูลบุคลากร
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ ง
ประเภท/ตาแหน่ ง
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม
ตา่ กว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
๑. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1
1
- ผูอ้ านวยการ
6
1
7
- รอง/ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการ
- ผูจ้ ดั การ
- ผูร้ บั ใบอนุญาต
รวม
6
2
8
๒. ผูส้ อนการศึกษาปฐมวัย
6
6
- ครูปฐมวัย
1
1
- ครูต่างชาติ
รวม
7
7
๓. ผูส้ อนระดับประถมศึกษา/
หรือมัธยมศึกษา
1
20
1
22
- ครูระดับประถม
ศึกษา
8
8
- ครูระดับมัธยมศึกษา
4
4
- ครูต่างชาติ
รวม
1
32
1
34
๔. บุคลากรสายสนับสนุน
2
1
3
- บุคลากรทางการ
ศึกษา
7
1
8
- เจ้าหน้ าที่-พี่เลี้ยง
1
1
- ลูกจ้าง
รวม
10
2
12
รวมทัง้ สิ้ น
11
46
3
60

8

สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
สัดส่วนของจานวนผูเ้ รียนต่อครู เท่ากับ 20 : 1
สัดส่วนของจานวนผูเ้ รียนต่อห้อง เท่ากับ 20 : 1
มีจานวนครูครบชัน้  ครบชัน้ □ ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ อนุบาล 1 – 3
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลีย่ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ เท่ากับ 25 : 1
ประถมศึกษา
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู เท่ากับ 15 : 1
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ 30 : 1
มีจานวนครูครบชัน้  ครบชัน้ □ ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลีย่ ชัวโมง
่ : สัปดาห์ เท่ากับ 14 : สัปดาห์
มัธยมศึกษา
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู เท่ากับ 14 : 1
สัดสวนของจานวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ 24 : 1
มีจานวนครูครบชัน้  ครบชัน้ □ ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลีย่ ชัวโมง
่ : สัปดาห์ เท่ากับ 17 : สัปดาห์
1.3.2 สรุปจานวนครูผสู้ อน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดับชัน้ ให้กรอกข้อมูลในระดับทีม่ จี านวนชัวโมงสอนมากที
่
ส่ ดุ
กรณีท่ี 2 ครูทจ่ี บวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา
จานวนครูผสู้ อน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก
ปฐมวัย
2
4
ภาษาไทย
2
1
1
คณิตศาสตร์
2
2
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
สังคมศึกษา ศาสนา
3
2
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
ศิลปะ
1
การงานอาชีพ
2
1
ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
1
รวมทัง้ สิ้ น
3
4
12
10
6
2
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1.3.3 สรุปจานวนครูผสู้ อนกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
จานวนครูผสู้ อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ให้ระบุ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

21
25
10
21

8
8
1
8

1.3.4 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
จานวนวุฒทิ างลูกเสือ
การจัดตัง้ กองลูกเสือ
ลูกเสือ/เนตรนารี
จานวน
มีวฒ
ุ ิ
ไม่มวี ฒ
ุ ิ
จัดตัง้
ไม่จดั ตัง้
/ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
9
9
✓
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
12
12
✓
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุน่ ใหญ่
8
8
✓
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
รวม
29
29
-
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1.3.5 สรุปจานวนครูที่ทาหน้ าที่คดั กรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ
(กรณี โรงเรียนมีนักเรียนพิ เศษเรียนร่วม)
จานวนครูทท่ี าหน้าทีค่ ดั กรอง
ครูทไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
เข้ารับ
หน่วยงานทีเ่ ข้ารับการอบรม
เป็ นผูค้ ดั กรองของ
การอบรม
กระทรวงศึกษาธิการ
2
สานักงานคณะกรรมการ
2
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1.4 ข้อมูลงบประมาณประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
รายรับ
รายละเอียด
จานวนเงิ น
๑. เงินงบประมาณ (ของรัฐ)
6,951,130.21
๒. เงินนอกงบประมาณ
13,178,875.70
รวม 20,130,005.91

จานวนนักเรียนพิเศษ
ครูทไ่ี ด้รบั เงิน
ขึน้
ไม่ขน้ึ
เพิม่ พิเศษ ทัง้ หมด ทะเบีย ทะเบีย
(พ.ค.ก.)
น
น
4
-

รายจ่าย
รายละเอียด
๑. เงินเดือน
๒. อื่น ๆ
รวม

จานวนเงิ น
11,663,823.00
8,874,526.50
20,538,349.50

ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณทีไ่ ด้รบั เท่ากับ 57.94
ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับโดยเฉลีย่ ของสถานศึกษา เท่ากับ 102.02
1.5 ข้อมูลทรัพยากร
การศึกษาปฐมวัย
รายละเอียด

มี/ไม่ม ี

รายละเอียด

๑.อาคารเรียน

มี

ใช้ชนั ้ 2 ห้องขนาด 8×8 ตารางเมตร จานวน 7 ห้อง

๒.ห้องเรียน

มี

มีหอ้ งเรียนปฐมวัยจานวน 6 ห้อง

๓.อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม

ไม่มี

ใช้รว่ มกับขัน้ พืน้ ฐาน

๔.ห้องสมุด

ไม่มี

ใช้รว่ มกับขัน้ พืน้ ฐาน

๕.ห้องพยาบาล

ไม่มี

ใช้รว่ มกับขัน้ พืน้ ฐาน

๖.ห้องคอมพิวเตอร์

ไม่มี

ใช้รว่ มกับขัน้ พืน้ ฐาน

๗.ห้องดนตรี

ไม่มี

-
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รายละเอียด

มี/ไม่ม ี

รายละเอียด

๘.สนามกีฬา

ไม่มี

ใช้รว่ มกับขัน้ พืน้ ฐาน

๙.สือ่ การเรียนการสอน

ไม่มี

-

๑๐.อื่นๆ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รายละเอียด
๑. อาคารเรียน/ห้อง
๒. ห้องเรียน
๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้อง
ประชุม
๔. ห้องสมุด
๕.ห้องพยาบาล
๖. ห้องคอมพิวเตอร์
๗. ห้องดนตรีไทย

๘. สนามกีฬา
๙. สือ่ การเรียนการสอน
๑๐.สระว่ายน้า

อุปกรณ์การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เหมาะกับเด็กปฐมวัย

มี/ไม่มี
รายละเอียด
มี
อาคารเรียน 5 ชัน้ อาคารทีเ่ ชื่อมต่อกันมีลกั ษณะเป็ นรูปตัว U
ประกอบด้วยห้องขนาด 8×8 ตารางเมตร จานวน 72 ห้อง
มี
ห้องเรียนประถม-มัธยมจานวน 18 ห้อง
มี
ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 จานวน 1 ห้อง
ห้องประชุมเล็ก ชัน้ 3 จานวน 1 ห้อง
มี
ห้องสมุดชัน้ 1 ให้บริการสืบค้นข้อมูล ยืม-คืน หนังสือ และมี
คอมพิวเตอร์จานวน 5 เครือ่ ง
มี
ห้องพยาบาล ชัน้ 2 จานวน 1 ห้อง ขนาด 8×8 ตารางเมตร มีเตียง
จานวน 6 ตัว ให้บริการผูป้ ่ วยซึง่ แยกชาย - หญิง
มี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ประกอบด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 31 ตัว
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ประกอบด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 39 ตัว
มี
ห้องดนตรีไทยจานวน 1 ห้อง ขนาด 8×8 ตารางเมตร ประกอบด้วย
เครือ่ งดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ จานวน 74 ชุด เครือ่ งดนตรีสากล
จานวน 8 ชุด
มี
ขนาด 37 × 21 ตารางเมตร จานวน 2 สนาม
มี
ห้องศูนย์สอ่ื ชัน้ 3 จานวน 1 ห้อง ขนาด 8×8 ตารางเมตร
มี
ขนาด 14×5 ตารางเมตร จานวน 1 สระ
ขนาด 8×5 ตารางเมตร จานวน 1 สระ
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1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะเป็ นชุมชน อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้าขายและรับจ้าง คน
ในชุมชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ผูป้ กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ
1.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนแม่พระประจักษ์มแี หล่งเรียนรูภ้ ายใน เช่น ห้องสมุดทีเ่ ด็กสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
หนังสือหรือวารสารได้ และห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทเ่ี ด็ก ๆ สามารถสืบค้นข้อมูลทีห่ ลากหลายและกว้างมากขึน้
และมีแหล่งข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนแม่พระประจักษ์มกี ารบริหารจัดการแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถค้นคว้า
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องลูกเสือ-เนตรนารี ห้องพลศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องการงานอาชีพ ห้องคริสต์ศาสนา ห้องพุทธศาสนา ห้องมาตรฐานฯ
เป็ นต้น
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ตัง้ อยูใ่ นเขตจอมทอง ซึง่ คาขวัญเขตจอมทอง คือ หลวงปู่ เฒ่าวัดหนัง
ตลาดดังวัดไทร หวานชื่นใจส้มบางมด ราชโอรสวัดงาม แหล่งการเรียนรูแ้ ห่งแรกคือ วัดราชโอรสารามราช
วรวิ หาร เป็ นวัดประจาราชกาลที่ 3 สิง่ ก่อสร้างและศิลปกรรมแบบจีน เป็ นวัดแห่งแรกทีส่ ร้างโบสถ์วหิ ารโดยไม่มี
ช่อฟ้ าใบระกา หางหงส์ หลังคาแบบจีนมุงกระเบือ้ งสี ซุม้ ประตู หน้าต่าง ประดับลายดอกเบญจมาศ ใต้ฐานชุกชี
พระประธานบรรจุพระบรมสรีรงั คารรัชกาลที่ 3 รอบระเบียงพระวิหารมีจารึกตารายาและตารานวด นอกจากนี้มสี งิ่
ทีม่ คี ุณค่าน่าชมคือ ตุ๊กตากังไส ตุ๊กตาหิน จิตรกรรมฝาผนัง วัดหนังราชวรวิ หาร วัดสร้างตัง้ แต่สมัยอยุธยา เป็ น
วัดหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 พระประธานมีอายุเก่าแก่สมัยสุโขทัย อตีตเจ้าอาวาสวัดหนังมีผนู้ บั ถือศรัทธามาก
(หลวงปู่ เฒ่าหรือหลวงปู่ เอีย่ ม) พิ พิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิ หาร เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงประวัตศิ าสตร์
ท้องถิน่
จัดตามลักษณะสภาพความเป็ นจริงของขาวสวนย่านชุมชนข้าหลวงเดิมทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วเนื่องกับ
ราชวงศ์จกั รีในอดีต วัดนางนองวรวิ หาร วัดสร้างตัง้ แต่สมัยอยุธยา พระอุโบสถแบบศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 3 บาน
ประตูประดับมุก บานหน้าต่างเขียนเรือ่ งในวรรณคดี วัดบางประทุนนอก วัดแก้วไพฑูรย์ วัดโพธิ ทอง วัด
ไทร วัดสิ งห์ วัดมงคลวราราม วัดนาคนิ มิต เป็ นวัดทีส่ ร้างในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ มีศลิ ปกรรมที่
สวยงามทัง้ ลายไม้สกั แกะสลัก จิตรกรรมฝาผนัง สวนและศูนย์พนั ธุกรรมพืชสานักงานเขตจอมทอง เป็ นที่
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รวบรวมพันธุไ์ ม้หายากทีส่ มควรได้รบั การอนุรกั ษ์ สวนกล้วยไม้ สวนไม้ประดับ พืชสมุนไพร พิ พิธภัณฑ์
ท้องถิ่ นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ตัง้ อยูบ่ ริเวณวัดยายร่ม พิ พิธภัณฑ์ห่นุ บ้านยิ้ม ผูส้ บื ทอดศิลปะโขน บ่ม
เพาะความรูแ้ ก่เด็กเยาวชนและผูส้ ูงอายุชมรมผูส้ ูงอายุอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย ที่ก่อตัง้ ขึน้ ตามกระแสพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ”
ฝึ กสอนวิธกี ารทาหุ่น ทาหัวโขน การเล่นโขน และการแสดงเชิดหุ่น ชุมชนทองเจือ สอนทาขนมเปี๊ ยะ ชุมชน
ตลาดน้าวัดไทย สอนทาขนมไทยลูกชุบ ชุมชนซอยอาทิ ตย์ สอนทาไข่เค็ม และสมุนไพร
1.8 ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนาของการประเมิ นคุณภาพภายนอกที่ผา่ นมา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาได้จดั โครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมเด็กให้มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
ร่างกายและกลไกสมวัย มีสุขนิสยั ทีด่ ี เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม มีการส่งเสริมให้มกี ารทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านกิจกรรมกลางแจ้ง ,
กิจกรรมพละ , กิจกรรมว่ายน้า , โครงการกีฬาสี บันทึกการเข้าร่วมโดยผ่านบันทึกหลังสอนเพือ่ นาผลมาพัฒนาด้าน
ร่างกายของเด็กอย่างสม่าเสมอ
2. สถานศึกษาได้จดั โครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ผ่านการทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ เสรี ซึ่งทาให้เด็กปฐมวัยใช้ส่อื วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
หลากหลายโดยจัดหาเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น ฉิ่ง กลอง ทีส่ ามารถใช้ประกอบจังหวะ และฝึ กทักษะการฟั งดนตรี
และจังหวะ ทีส่ ง่ เสริมประสบการณ์สาคัญเพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจและสร้างสุนทรียภาพตามวัย เด็กได้
เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูด้ า้ นธรรมชาติศกึ ษา สถานศึกษาได้เพิม่ แหล่งเรียนรูแ้ ละสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เพือ่ ให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส ทัง้ ๕ ในการเรียนรู้
3. สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย สถานศึกษาได้ทา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปฐมวัย เพื่อปลูกฝั งประสบการณ์สาคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย
เชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวัน 6 กิจกรรม เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎกติกาของห้องเรียน
และสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เด็กได้มีการกาหนดข้อตกลงของห้องเรียนโดยเด็กทุกคนได้มสี ่วนร่วม และมีการ
มอบรางวัลชมเชยเด็กทีม่ คี ุณธรรมดีเด่นทุกปี การศึกษา เช่น รางวัลหนูน้อยมารยาทงาม , เด็กดีศรี มพ. นอกจากนี้
สถานศึกษาได้ฝึกให้เด็กมีความอดทนและการรอคอยตามมารยาท โดยจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต
มารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านการจัดกิจกรรมหนู น้อยใส่ใจสุขภาพ การแสดงความคิดเห็นในการทางาน
ร่วมกับเพือ่ น และจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกการเป็ นผูน้ าผูต้ ามทีด่ ดี ว้ ยการให้เด็กได้มที กั ษะทางสมอง (EF)
4. สถานศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสมวัย โดยจัด โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย , โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ปฐมวัย กิจกรรมวรรณกรรมเป็ นฐาน ทีส่ ่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาทีห่ ลากหลาย เด็กได้รบั การพัฒนาให้มกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ ผ่านกิจกรรม Project Approach
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เด็กได้คน้ หาคาตอบด้วยตนเองและได้ลงมือทากิจกรรมด้วยความสนใจ ทาให้เด็กมีสมาธิในการเรียนสามารถจาสิง่
ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ และฝึ กให้เด็กสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการเรียนรูอ้ ย่าง
สม่าเสมอ รวมทัง้ มีทกั ษะการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป สถานศึกษาจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านพัฒนาทัก ษะ
พื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงการ กิจกรรม Cooking
อาหาร ขนม การเรียนรูแ้ บบการสาธิต การทดลองปฏิบตั จิ ริงและเกิดจากความสนใจของเด็ก ผ่านกระบวนการและ
การทากิจกรรม Project Approach กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เด็กได้รบั
การพัฒนาด้านการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวันเพิม่ ขึน้ ผ่านหน่ วยการจัดประสบการณ์เรียนรูส้ ่อื สารทัน
เหตุการณ์ มีวนิ ัยและรูผ้ ดิ ชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ครูฝึกเด็กรูจ้ ักอดทน รอคอย เคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืนส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าร่ วมกิจกรรมบันทึกพฤติกรรมความดี การปฏิบ ตั ิตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษาและรูจ้ กั การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
2. ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เป็ นระบบ และได้พฒ
ั นามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารได้พฒ
ั นาและบริหารจัดการให้มคี รูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้
เพียงพอ (ตามเกณฑ์ ครู 1 คน : เด็ก 10 - 15 คน) และได้ดาเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับจานวนเด็กตามเกณฑ์ เด็ก 1 คน ต่อพืน้ ที่ 2.00 ตารางเมตร และจัดพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยสาหรับ
เด็ก โดยมีโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมได้มสี ว่ น
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาเพิม่ มากขึน้ โดยมีขอ้ ตกลงจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และลงความเห็นและปฏิบตั แิ นวทางตามทีไ่ ด้เข้าประชุม(บันทึกการประชุม) จัดให้มพี อ่ แม่ ผูป้ กครอง
เข้ามาให้ความรูเ้ พือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากผูป้ กครองทีเ่ ป็ นแหล่งเรียนรูใ้ กล้ตวั เด็กที่
สามารถส่งเสริมและจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดประสิทธิผลมากขึน้
3. สถานศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรปู การศึกษา ฝ่ ายปฐมวัยได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา ผ่านการเรียนรู้ โดยดาเนินการ
จัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานสนับสนุ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและชัดเจนผ่านการประชุม
ภาคี 4 ฝ่ ายและการส่งครูเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทีเ่ น้น
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่ และคุณภาพการบริหาร
จัดการยุคใหม่เพิม่ ขึน้ โดยสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึน้
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1. สถานศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้ นเด็กเป็ นสาคัญผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และมีวิธีประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ท่คี รอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุ คคลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน มีการจดบันทึกอย่างสม่าเสมอทุก
วันจากแบบบันทึกการเล่นมุมและแบบบันทึกพัฒนาการ
2. ครูได้รบั การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านการเข้า
ร่วมอบรมและสัมมนาทักษะต่าง ๆ มากขึน้ ที่ส่งเสริมเด็กให้ มสี มาธิในการเรียน สามารถจาในสิง่ ต่าง ๆ ได้จาก
กิจกรรมวรรณกรรมเป็ นฐาน กิจกรรม Project Approach โครงการเสริมทักษะ โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ซึ่งแต่ละกิจกรรม โครงการส่งเสริมและฝึ กให้เด็กได้สรุปความคิ ดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
รวมทัง้ ให้สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย กิจกรรมวรรณกรรมเป็ นฐานเป็ นกิจจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เด็กมีนิสยั
รักการอ่าน ทาให้เด็กมีหนังสือนิทานได้ดู ได้อ่านอย่างเพียงพอกับนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ่ดี ี ( Good
practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีนิสยั รักการออกกาลังกายเป็ นประจาโดยจัดให้ผเู้ รียนได้ออกกาลังกาย
ทุกเช้า
วันพฤหัสบดีพร้อมทัง้ ส่งเสริมผูเ้ รียนได้แสดงศักยภาพในกิจกรรมเวทีคนเก่ง โดยงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และ
สภานักเรียนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรม 33 ชมรม ให้ผเู้ รียนได้เลือกตามความถนัดและความ
สนใจ
2. สถานศึกษาโดยงานวินยั ผูเ้ รียนได้จดั กิจกรรมเด็กดีศรี ม.พ. เพื่อยกย่องผูเ้ รียนทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ทด่ี ใี นด้านต่าง ๆ และเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าระหว่างวัน งานห้องสมุด
จึงได้กจิ กรรมยุวบรรณรักษ์ ให้ผเู้ รียนในระดับชัน้ ต่าง ๆ ได้บาเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาตามศักยภาพ ด้านการ
บาเพ็ญประโยชน์ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนได้สง่ ผูเ้ รียนเข้าร่วมโครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3. สถานศึกษาจัดโครงการทดสอบการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย โครงการแก้ไขปั ญหาอ่านไม่
ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง กิจกรรมชมรมภาษาพาเพลิน ชมรมภาษาไทยหรรษา ชมรม
รักษ์ภาษาไทย ชมรมภาษาไทยกับการแก้ปัญหาการอ่านเขียน กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน เพือ่ พัฒนาทักษะ
ผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ ในเรือ่ งการอ่าน การเขียนให้ถูกต้อง และอ่านคล่องเขียนคล่องมากขึน้ ทัง้ ยังสามารถแปล
ความหมายของคา ของประโยค และเนื้อหาภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ
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4. สถานศึกษาได้จดั โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการเปิ ดโลกสูอ่ าชีพ กิจกรรมห้องสมุด โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพสูค่ วามเป็ นเลิศ โครงการงานวิชาการ และสอนพิมพ์ดดี เบือ้ งต้น ในรายวิชาเพิม่ เติม เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และสามารถนาเสนอผลงานทีไ่ ด้จากการค้นคว้า
5. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงซับซ้อน เชิงลึก และ
คิดเชื่อมโยงจากความรูเ้ นื้อหาบทเรียน โดยการฝึกคิดจากแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือแบบฝึกอื่น ๆ ทีเ่ น้น
ทักษะการคิดทีห่ ลากหลายใน โครงการคณิตคิดได้ชคู าตอบ โครงการวิทยาศาสตร์“Funny with Science ”
โครงการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ชมรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชมรมหมอคณิต ชมรมคลินิกคณิต
การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็ม ชมรมวิทยาศาสตร์ chill chill ชมรม Science Design ซึง่ ทาให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดขี น้ึ
6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความกล้าแสดงออกในทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟั ง พูด และ
กระตุน้ ความสนใจโดยจัดกิจกรรมท่องศัพท์ทุกวันอังคาร โครงการ Spelling Bee และด้วยการเตรียมสือ่ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน IEP การจัดโครงการ English and Chinese in daily life
สร้างทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพือ่ เป็ นการเพิม่ พูนความรูแ้ ละสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้ โครงการ Eastern and Western festival เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ เข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในวันฉลองต่าง ๆ ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก อีกทัง้ ภาษาต่างประเทศ เป็ นเอกลักษณ์
สถานศึกษา จึงนาผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางด้านภาษา เข้าร่วมแข่งขันในโครงการวิชาการเขต 3 โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพสูค่ วามเป็ นเลิศ
7 สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนด้านอัตลักษณ์ คือ “รัก รับใช้ ใจสุภาพ” โดยจัดกิจกรรม
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง
โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการรักและเมตตาสูช่ ุมชน บันทึกเยาวชนคนดี โครงการวิชาการเขต 3 และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผล
การดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ รียนตามหลักปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ลงในวารสาร
โรงเรียน และ เว็บไซต์
8. สถานศึกษาดาเนินโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาร่วมกับผูป้ กครอง ชุมชน ใน
โครงการแห่เทียนพรรษา โครงการโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง โครงการวิทยากรลูกเสือสัญจร
2. ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มขี อ้ ตกลงอย่างเป็ นทางการ (MOU) ระหว่างผูบ้ ริหาร ครู กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีตงั ้
ตรงจิตร พาณิชยการ เพือ่ ร่วมมือจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดประสิทธิผลมากขึน้ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้
ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ สถานศึกษาจัดนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปี ละ 2 ครัง้ และนิเทศกัลยาณมิตรเขตการศึกษาที่ 3 (ภายนอก) ปี ละ 1 ครัง้ จัดให้ครู
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ทาวิจยั และพัฒนาสือ่ นวัตกรรมอย่างน้อยปี ละ 1 เรือ่ งจากการจัดทาบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ทัง้ ยังจัด
ให้ครูได้พฒ
ั นาในวิชาชีพในโครงการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มกี ารพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยจัดให้บุคลากรในระดับหัวหน้า
ฝ่ าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน ได้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดคือฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ร่วมถึงการอบรมครูในโครงการพัฒนาบุคลากรภายใน เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจในการทางานประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม 2. ข้อมูลพืน้ ฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 ระดับปฐมวัย
ปรัชญา

วิ สยั ทัศน์
พันธกิ จ

เป้ าหมาย

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาเพือ่ ให้เด็กปฐมมัยเป็ นเด็ก
ดี เด็กเก่ง และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รูจ้ กั การแบ่งปั น มีความเอือ้ อาทร และสามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรูจ้ ากกิจวัตรประจาวัน และมีการพัฒนา
ทางด้านภาษาโดยใช้เทคโนโลยีทส่ี ง่ เสริมให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างสมวัย
1.จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้พฒ
ั นาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
4.สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
5.พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
1. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
2. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
4. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
5. ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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6. ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ทีก่ าหนด
11. สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปู การศึกษาส่งผลให้มี
ระดับคุณภาพสูงขึน้
ั นาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ยุทธศาสตร์/ 1.จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้พฒ
1.1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
กลยุทธ์
1.2 เด็กมีพฒ
ั นาการาด้านอารมณ์และจิตใจ
1.3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
1.4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
2.พัฒนาครูดา้ นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
2.1 ครูปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
3.1 สถานศึกษามีแนวจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
3.2 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง
4.สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
4.1สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
5.พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
5.1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้น
การศึกษาปฐมวัย
6.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
6.1 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึน้
เอกลักษณ์ เด็กปฐมวัยได้เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศจากกิจกรรมในชัน้ เรียนและกิจกรรมพิเศษทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่
ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารเหมาะสมตามวัย
เด็กปฐมวัยมีความรักต่อตนเองและผูอ้ ่นื ตามคาสอนของศาสนาทีต่ นเองนับถือ รูจ้ กั การอ่อน
อัตลักษณ์
น้อมถ่อมตนและสามารถปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ให้รจู้ กั การช่วยเหลือ แบ่งปั นซึง่ กันและกัน
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2.2 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปรัชญา
วิ สยั ทัศน์
พันธกิ จ

เป้ าหมาย

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาความเป็ นมนุษย์ให้ครบครัน ตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา
คุณธรรมเด่น เน้นภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
1. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ มีมาตรฐานได้พฒ
ั นาตามอัจฉริยภาพของตนเอง
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
5. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ ตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6. จัดกิจกรรมตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
1. ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ
2. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
3. ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุ
5. ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
6. ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อ อาชีพ
สุจริต

7. ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ านตามบทบาท หน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่าง
รอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ทีก่ าหนด
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15. สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปู การศึกษาส่งผลให้มรี ะดับ
คุณภาพสูงขึน้
16. สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ั นาตามอัจฉริยภาพของตนเอง
ยุทธศาสตร์/ 1. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน ได้พฒ
กลยุทธ์
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพครู
3. พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
5. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ ตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6. จัดกิจกรรมตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
เอกลักษณ์ จัดการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ รัก รับใช้ ใจสุภาพ
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3. ผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ความสอดคล้อง
***
***

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

เป้ าหมาย ผลสาเร็จ มาตรฐาน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) การศึกษา

ของ สพฐ.

ยุทธ
ศาสตร์
สช.

ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์
ที่ 1
จัดกิจกรรม
และ
ประสบการณ์
ให้เด็กได้
พัฒนาด้าน
ร่างกาย
อารมณ์
สังคม และ
สติปัญญา

1.1เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
- แผนงาน งานพัฒนาและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- กิจกรรมหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ
- กิจกรรมชังน
่ ้ าหนัก วัดส่วนสูง
- กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
- กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
- โครงการกีฬาสี

80

81.40

มฐ.1

1

2. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
- แผนงาน กิจกรรมพัฒนาเด็ก
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พีร่ บั ไหว้น้อง
- กิจกรรมเล่าความดีให้เพือ่ นฟั ง
3. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
- แผนงาน กิจกรรมพัฒนาเด็ก
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมพฤติกรรมความดี
- กิจกรรม Home Room
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
- แผนงาน งานพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
- กิจกรรมวรรณเป็ นฐาน
- โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

80

82.09

มฐ.2

2

80

72.73

มฐ.3

3

80

66.94

มฐ.4

4
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ตัวชีว้ ดั ฯ
ของ
กระทรวงศึ
กษาธิการ

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ความสอดคล้อง
***
***

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

เป้ าหมาย ผลสาเร็จ มาตรฐาน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) การศึกษา

ของ สพฐ.

ยุทธ
ศาสตร์
สช.

ยุทธศาสตร์
ที่ 2
พัฒนาครู
ด้านคุณภาพ
มาตรฐาน
วิชาชีพ

1. ครูปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- แผนงาน นิเทศการจัดการเรียนรูใ้ น
สถานศึกษา
- กิจกรรมนิเทศการสอน
2. ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- แผนงานงานบริหารทัวไป
่
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการปฐมวัย
เขต 3
- จัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี

80

83

มฐ.5

5

80

94.29

มฐ.6

6

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
พัฒนาด้าน
บริหาร
จัดการและ
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน

1. สถานศึกษามีแนวจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
- แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชน
และผูป้ กครอง
- กิจกรรมสือ่ สัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียน
- แผนงานการจัดบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในและ
ภายนอกห้องเรียน
2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดตาม
กฎกระทรวง
- แผนงานงานพัฒนาการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรูก้ บั ครู
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพ

80

95.20

มฐ.7

80

86.67

มฐ.8
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ตัวชีว้ ดั ฯ
ของ
กระทรวงศึ
กษาธิการ

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์
ที่ 4
สถานศึกษา
ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้
มีการ
ประสาน
ความร่วมมือ
กับชุมชนให้
เป็ นสังคม
แห่งการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์
ที่ 5
พัฒนา
สถานศึกษา
ให้บรรลุ
เป้ าหมาย
ตามหลัก
ปรัชญา
วิสยั ทัศน์
และจุดเน้นที่
กาหนดขึน้
ตามอัต
ลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก
ยุทธศาสตร์
ที่ 6

ความสอดคล้อง
***
***

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

เป้ าหมาย ผลสาเร็จ มาตรฐาน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) การศึกษา

ของ สพฐ.

1. สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุ นให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
- แผนงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและผูป้ กครอง
- กิจกรรมสือ่ สัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียน
- แผนงาน การจัดบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในและ
ภายนอกห้องเรียน

75

80

มฐ.9

1. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์และ
จุดเน้นการศึกษาปฐมวัย
- แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมฝึกสมาธิเสริมปั ญญา
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

75

80

มฐ.10

1. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพให้สงู ขึน้

5

80

มฐ.11
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ยุทธ
ศาสตร์
สช.

ตัวชีว้ ดั ฯ
ของ
กระทรวงศึ
กษาธิการ

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

ความสอดคล้อง
***
***

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

เป้ าหมาย ผลสาเร็จ มาตรฐาน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) การศึกษา

ของ สพฐ.

ยุทธ
ศาสตร์
สช.

พัฒนา
- แผนงานบริหารทัวไป
่
สถานศึกษา - ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการเขต 3
ตามนโยบาย - จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
และแนวทาง
ปฏิรปู
การศึกษา
เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพให้
สูงขึน้

4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน
4.1 การศึกษาระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการด้าน
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวน
ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
เด็ก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ทัง้ หมด จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
121
71
58.68
50
41.32
121
75
61.98
46
38.02
121
93
76.86
28
23.14
121
63
52.07
58
47.93
-
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ตัวชีว้ ดั ฯ
ของ
กระทรวงศึ
กษาธิการ

4.2 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
จานวน
คะแนน
จานวน
นักเรีย
เฉลีย่ ระดับ
นักเรียน ที่
น
ประเทศ
เข้าสอบ
ทัง้ หมด
ปี 2562

วิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสต
ร์
ภาษาอังกฤ
ษ

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลีย่
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3
(6)

88
88
88

87
87
87

49.07
32.90
35.55

58.85 62.27 56.24
42.35 45.07 35.92
43.13 42.59 38.83

-6.03
-9.15
-3.76

-9.68
-20.30
-8.83

ไม่มพี ฒ
ั นาการ

88

87

34.42

43.35 49.67 43.91

-5.73

-11.60

ไม่มพี ฒ
ั นาการ

ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ไม่มพี ฒ
ั นาการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
วิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสต
ร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤ
ษ

จานวน
นักเรียน
ทัง้ หมด
42
42
42
42

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
คะแนน
***
จานวน
ทดสอบ
(O-NET)
เฉลีย่ ระดับ
ผลต่าง
นักเรียน
ประเทศ
2560 2561 2562 คะแนนเฉลีย่
ทีเ่ ข้าสอบ
(4)
(1)
(2)
(3)
ปี 2562
39
26.73
22.00 31.82 22.56
-9.26
39
30.07
31.11 38.22 26.74
-11.48
39
39

55.14
33.25

46.50 53.31 51.79
31.78 32.13 29.69
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-1.52
-2.44

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3
(6)

-29.10
-30.04

ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ไม่มพี ฒ
ั นาการ

-2.85
-7.59

ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ไม่มพี ฒ
ั นาการ

จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป ระดับประถมศึกษา

27

จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
คริสตศาสตร์
เพศศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาจีนกลาง
หน้าทีพ่ ลเมือง

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.2

ม.1
จานวนนักเรียน

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
-

จานวน
นักเรียนทีม่ ผี ล
ระดับ 3 ขึน้ ไป

1
19
24
24
26
26
24
26
23
26
26
26
25
17
-

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

จานวน
นักเรีย
น

3.85
73.08
92.31
92.31
100
100
92.31
100
88.46
100
100
100
96.15
65.38
-

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
-
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จานวน
นักเรียนทีม่ ผี ล
ระดับ 3ขึน้ ไป

14
28
26
26
29
26
27
29
25
29
29
29
24
25
-

ม.3

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

48.27
96.55
89.65
89.65
89.65
100
93.10
100
86.21
100
100
100
82.76
86.21
-

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

จานวน
นักเรียนทีม่ ผี ล
ระดับ 3ขึน้ ไป

ร้อยละ

8

19.05

39
39
36
36
42
38
42
41
41
42
42
36
33
41

92.86
92.86
85.71
85.71
100
90.48
100
97.62
97.62
100
100
85.71
78.57
97.62

ผลการประเมิ นการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
สมรรถนะ

ด้านภาษา
(Literacy)
ด้านคานวณ
(Numeracy)
ด้านเหตุผล
(reasoning)

คะแนนเฉลีย่
จานวน จานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียน
ประเทศ
ทัง้ หมด ทีเ่ ข้าสอบ
ปี 2562

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบสมรรถนะ
2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลีย่
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่
(5)

แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับ ร้อยละ 3
(6)

71

71

46.46

58.49 57.80

47.22

-10.58

-18.3

ไม่มพี ฒ
ั นาการ

71

71

44.94

41.90 42.02

46.35

4.33

10.3

มีพฒ
ั นาการ

-

-

-

50.47 46.50

-

-

-

-

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ มีคา่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป แปลผลว่า “มีพฒ
ั นาการ”
มีคา่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพฒ
ั นาการแต่ไม่ถงึ ร้อยละ 3”
มีคา่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มพี ฒ
ั นาการ”

ผลการประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ ด้านการอ่าน
2562
(3)

***
ผลต่าง
คะแนนเฉลีย่
(4)

***
ร้อยละของ
คะแนน
เฉลีย่
(5)

73.52 73.12

74.79

1.67

2.28

78.07 75.68

77.55

1.87

2.47

คะแนนเฉลีย่
ความสามาร จานวน จานวน
ระดับ
ถ
นักเรียน นักเรียน
ประเทศ
ด้านการอ่าน ทัง้ หมด ทีเ่ ข้าสอบ
ปี 2562

2560
(1)

2561
(2)

อ่านรูเ้ รือ่ ง

50

48

72.81

อ่านออก
เสียง

50

48

68.50
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แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)
มีพฒ
ั นาการแต่ไม่ถงึ
ร้อยละ 3
มีพฒ
ั นาการแต่ไม่ถงึ
ร้อยละ 3

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
ชือ่ นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ ี
1.กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ทีส่ ง่ เสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.การสอนแบบโครงการ (PROJECT APPROACH) ที่
ส่งเสริมทักษะการสืบเสาะ แสวงหาความรู้ เรียนรูจ้ ากสิง่
ทีต่ งั ้ ข้อสงสัย
3.สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) บูรณาการความรู้
ทัง้ 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ นาความรูไ้ ปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติ จริงทัง้ การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ
4.การพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) ผ่านกิจกรรมกิจวัตร
ประจาวัน

มาตรฐานด้าน
- มาตฐานด้านคุณภาพเด็ก

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 1-3

- มาตฐานด้านคุณภาพเด็ก
- มาตฐานด้านกระบวนการบริหาร
จัดการ
- มาตฐานด้านคุณภาพเด็ก
- มาตฐานด้านกระบวนการบริหาร
จัดการ

ปฐมวัย 1-3

- มาตฐานด้านคุณภาพเด็ก

ปฐมวัย 1-3

ปฐมวัย 1-3

6. ดาเนิ นงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี )
การศึกษาปฐมวัย
ประเด็นตัวชี้วดั
1. การปลูกฝั งความมีระเบียบวินยั ทัศนคติทถ่ี ูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารียวุ
กาชาด
2. การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูให้มคี วามชานาญในการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6. การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย STEM Education
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูต้ ามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารและเพิม่ ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่ าม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
10. การใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรูห้ รือสร้างอาชีพ
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มี

ไม่มี
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประเด็นตัวชี้วดั
1. การปลูกฝั งความมีระเบียบวินยั ทัศนคติทถ่ี ูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารียวุ
กาชาด
2. การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูให้มคี วามชานาญในการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6. การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย STEM Education
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูต้ ามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารและเพิม่ ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่ าม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
10. การใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรูห้ รือสร้างอาชีพ

มี
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

7.ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผา่ นมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

8. หน่ วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็ นสมาชิ ก
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ไม่มี

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมิ นเป็ นรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
*คิดเป็ น
ร้อยละ

จานวนเด็ก

ตัวบ่งชี้
1.1 มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิ สยั ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ (มฐ.1)
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสขุ นิสยั ทีด่ (ี ม.1)
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั (ม.2)
1.2 มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิ ตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ (มฐ.2)
1. มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี และมีความสุข(ม.3)
2. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว(ม.4)
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม(ม.5)
1.3 มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
สังคม (มฐ.3)
1. มีทกั ษะชีวติ และปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ม.6)
2. รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทย (ม.7)
3. อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข และปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข(ม.
8)
1.4 มีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิ ดพืน้ ฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ (มฐ.4)
1. ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย(ม.9)
2. มีความสามารถในการคิดทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรู(้ ม.10)
3. มีจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์(ม.11)
4. มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย(ม.12)
ภาพรวมผลประเมิ นมาตรฐานที่ 1 (ผลเฉลี่ย
1.1+1.2+1.3+1.4)
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เต็ม
121

3
197

2
45

121
121

100
97

121

298

ระดับ เป้ าหมาย
คุณภาพ ร้อยละ

1
-

3
81.40 ดีมาก

21
24

-

82.64 ดีมาก
80.16 ดีมาก

65

-

82.09 ดีมาก

80

121
121
121
121

104 17
92 29
102 19
263 100

-

85.95 ดีมาก
76.03 ดีมาก
84.29 ดีมาก
72.73 ดี

80

121

78

43

-

64.46

121
121

93
92

28
29

-

76.86
76.03

ปาน
กลาง
ดี
ดี

121

324 155

5

66.94

ดี

121
121
121
121

84
74
89
77

1
2
2
-

69.42
ดี
61.15
ดี
73.55 ดีมาก
63.64
ดี

36
45
30
44

75.79

ดี

80

80

80

กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .2559 – 2563 …โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 1 คือ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้พฒ
ั นาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีหน่วยงานหลัก คือ
งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพเด็ก ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ด้านคุณภาพเด็ก โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือ งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิ สยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มกี ารพัฒนาด้านร่างกายสมวัยและสุขนิสยั ทีด่ ี
และรูจ้ กั รักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ่นื โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ
กิจกรรมชังน
่ ้าหนักวัดส่วนสูง ประเมินคุณภาพโดยแบบบันทึกพัฒนาการ
พัฒนาเด็กให้มกี ารพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ทีด่ ี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา คือ โครงการกีฬาสี ประเมินคุณภาพโดย แบบสรุปโครงการ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ผลการพัฒนา เด็กมีรา่ งกายและสุขภาพอนามัยทีด่ ี และรูจ้ กั รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ่นื มีผล
การพัฒนาทีโ่ ดดเด่น คือ เด็กปฐมวัยได้รบั รางวัลจากภายนอกสถานศึกษา
เด็กหญิงชัญญา พานเฟื่ อง รางวัลทีไ่ ด้รบั คือ
รายการที่ 1 การแข่งขันว่ายน้า RAMIL ต้านภัยยาเสพติด 2019 ณ สระว่ายน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ วันที่
1 มิถุนายน 2562 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร , เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร , เหรียญทอง กรรเชียง 25
เมตร , เหรียญเงิน กบ 25 เมตร , เหรียญเงิน ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 25 เมตร , ถ้วยรางวัลทาเวลาดี 9 รายการ
เด็กหญิงชัญญา พานเฟื่ อง รางวัลทีไ่ ด้รบั คือ
รายการที่ 2 บ้านสมเด็จมินิสนิมมิง่ 2019 ณ สระว่ายน้าบ้านสมเด็จ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
เหรียญทอง ฟรีสไตล์ , เหรียญทอง กรรเชียง , เหรียญเงิน ผีเสือ้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิ ตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มกี ารพัฒนาาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พีร่ บั ไหว้น้อง กิจกรรมเล่า
ความดีให้น้องฟั ง ประเมินคุณภาพโดยผลงานศิลปะ แบบบันทึกกิจกรรมเล่าความดี
พัฒนาเด็กให้มกี ารพัฒนา เด็กมีสขุ ภาพจิตทีด่ แี สดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม กล้าพูด กล้า
แสดงออก แสดงความพอใจในผลงานตนเอง มีความสนใจ มีความสุข และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พีร่ บั ไหว้น้อง กิจกรรมเล่าความดีให้น้องฟั ง
ประเมินคุณภาพโดยผลงานศิลปะ แบบบันทึกกิจกรรมเล่าความดี
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สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้เด็กกล้าแสดงออก
เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั เด็ก ๆ และสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการเขต 3
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคม
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มกี ารพัฒนา ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม Home
Room โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึก แบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาเด็กให้มกี ารพัฒนา ทักษะชีวติ ทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน มีวนิ ยั ใน
ตนเอง รูจ้ กั ประหยัดและพอเพียงรักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมไทยสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ความสุข โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม Home
Room โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึก
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิ ดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มกี ารพัฒนามีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิด
พืน้ ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรม
วรรณกรรมเป็ นฐาน โครงการเสริมทักษาะการเรียนรูป้ ฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเมินคุณภาพ
โดย บันทักหลังการสอน แบบการจัดกิจกรรมวรรณกรรมเป็ นฐาน แบบเข้าร่วมโครงการเสริมทักษาะการเรียนรู้
ปฐมวัย
พัฒนาเด็กให้มกี ารพัฒนาด้านการใช้ภาษาสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับวัย เด็กสามารถอ่าน เขียนภาพด้วย
ภาษาของตนเองได้ มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา มีจติ นาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ มีความรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมวรรณกรรมเป็ นฐาน โครงการเสริมทักษาะการเรียนรู้
ปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเมินคุณภาพโดย บันทึกหลังการสอน แบบการจัดกิจกรรม
วรรณกรรมเป็ นฐาน แบบเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการเรียนรูป้ ฐมวัย

34

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่ น(7.1)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หลายฝ่ าย
2. การนาผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปั ญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3. ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กนั ของหัวข้อสาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
4. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียน และหรือทุกปี
5. นาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจยั ที่
เกีย่ วข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปี การศึกษา
จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน(5.8)
1. การมีวฒ
ุ ทิ างการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึน้ ไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ได้รบั
การสนับสนุนให้ได้รบั วุฒทิ างการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค. กาหนด
2. ความรูค้ วามสามารถในการจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ
ส่งเสริ มให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
1. ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ต่ี นรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์(5.5)
2. ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ(6.5)
3. มีการ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง(9.2)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
1. จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน(7.5)
2. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา(9.1)
ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
1. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา(9.1)
มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเ้ ู กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (8.1)
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (8.2)
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ร้อยละ ระดับ
ทีไ่ ด้ คุณภาพ
100
ยอด
เยี่ยม
100

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)
80

100
100
100
100
83.33
83.33

80

ดีเลิ ศ

80

ดีเลิ ศ

80.00
80
80

80

ดีเลิ ศ

80
80

80

ดีเลิ ศ

86.67
80
100

80

ดีเลิ ศ

83.33
87.67
83.33
100
80.00

ตัวบ่งชี้
3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา (8.3)
4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (8.4)
5.นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (8.5)
6. จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (8.6)
ภาพรวมผลประเมิ นมาตรฐานที่ 2 (ผลเฉลี่ย 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

ร้อยละ ระดับ
ทีไ่ ด้ คุณภาพ
80

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)

100
80
80
85.45

ดีเลิ ศ

80

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 กาลังพัฒนา = ต่ากว่า 60

กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 2 คือ
พัฒนาครูดา้ นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานหลักคือ งานนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา งาน
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาบุคลากร งานบริหารทัวไป
่ รับผิดชอบในการ
พัฒนา ครูให้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ และพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ นการจัดการศึกษา
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ งานนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา งานส่งเสริมให้มารวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาบุคลากร งานบริหารทัวไป
่ รับผิดชอบในการพัฒนา ครูให้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่ น
สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มกี ารพัฒนาการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และมีความสัมพันธ์กบั หัวข้อสาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา และมีการนิเทศกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใช้หลักสูตร เพือ่ นาผลทีไ่ ด้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิน่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ กิจกรรมนิเทศการสอน
ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึกการนิเทศ
พัฒนาครูให้มกี ารพัฒนา การจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และมีความสัมพันธ์กบั หัวข้อสาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีการ
นิเทศกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใช้หลักสูตร เพือ่ นาผลทีไ่ ด้มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บริบทท้องถิน่ และนาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ
กิจกรรมนิเทศการสอน ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึกการนิเทศ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพือ่ การพัฒนาเด็กที่
ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
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สถานศึกษาพัฒนาครูให้มกี ารพัฒนาครูให้มวี ุฒทิ างการศึกษา
มีความรูค้ วามสามารถในการจัด
ประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ กิจกรรมวิจยั ในชัน้ เรียน กิจกรรม
Project Approach ประเมินคุณภาพโดย ผลงานกาวิจยั ในชัน้ เรียน รูปแบบการจัดกิจกรรม Project Approach
พัฒนาครูให้มกี ารพัฒนา ความรูค้ วามสามารถในการจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ ครูสามารถ
อธิบายหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตรปฐมวัยได้ อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยได้ครบทัง้ 4 ด้าน
สามารถจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจาวันทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพทางสมองของเด็ก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คือกิจกรรม Project Approach ประเมินคุณภาพโดย รูปแบบการจัดกิจกรรม Project Approach
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม สนับสนุนให้ครูมวี ุฒทิ างการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และ
ได้รบั การสนับสนุนการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชัวโมง
่
/ ภาคเรียน เพือ่ ครูสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาการจัด
ประสบการ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ
๒.๓ ส่งเสริ มให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
สถานศึกษาพัฒนาครูให้มกี ารพัฒนา
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ครูมคี วามรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
คือ ครูจดั ทาวิจยั และเข้าร่วมการอบรมเพือ่ ให้ครูมกี ารพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากขึน้
ประเมินคุณภาพโดย ผลงานการวิจยั
พัฒนาครูให้มกี ารพัฒนา
การจัดการเรียนรูผ้ า่ นการทาวิจยั ทีส่ ามารถนาผลไปปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์ ซึง่ ผูบ้ ริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งครูเข้ารับการอบรม ทีม่ ี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน มีการกาหนดแนวทางในการส่งเสริม ให้ครูใช้สอ่ื เทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ ทีส่ ามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง ครอบครัว ชุมชน และองค์กรได้ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ กิจกรรมสือ่ สัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียน การวิจยั ประเมินคุณภาพโดย แบบตอบรับ
ผูป้ กครอง ผลงานการวิจยั
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ให้มคี วามปลอดภัยและมีการป้ องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ มีการจัดสรรพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจนประเมินคุณภาพโดย ให้มกี ารจัด
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนเพือ่ ให้เด็กได้รบั การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีการกาหนดนโยบาย
ความปลอดภัย มีการให้ความรูบ้ ุคลากร มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ให้มคี วามปลอดภัยและมีการป้ องกันการบาดเจ็บในเด็ก ให้มกี าร
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมีทต่ี งั ้ เป็ นสัดส่วน อยูห่ า่ งจากแหล่งอบายมุก เพียงพอและเหมาะสมกับ
จานวนเด็ก มีสนามเด็กเล่นและมีเครือ่ งเล่นทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย มีการจัดสถานทีพ่ กั รอและมุมการเรียนรูส้ าหรับ
ผูป้ กครอง มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร มีอาคารทีม่ นคง
ั่
แข็งแรงและปลอดภัย พืน้ ทีใ่ นห้องเรียนแบ่งเป็ นสัดส่วน สามารถทากิจกรรมได้หลายรูปแบบ ภายในห้องเรียนมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี มีของเล่น ของใช้ทม่ี ขี นาดเหมาะสม เพียงพอและปลอดภัยสาหรับเด็ก มี
สถานทีส่ าหรับการจัดเตรียมและรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม มีน้าสะอาด มีแก้วน้าส่วนตัว มีอุปกรณ์ดบั เพลิง ห้อง
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ส้วมถูกสุขลักษณะ มีถงั ขยะฝาปิ ดมิดชิด ความปลอดภัยและการป้ องกันการบาดเจ็บในเด็ก มีนโยบายเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยในเด็ก อบรมให้ความรูบ้ ุคลากรเกีย่ วกับการจัดการความปลอดภัยในเด็ก มีการประสานความร่วมมือ
กับโรงพยาบาลเพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บในเด็ก มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล และบันทึกข้อมูลเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีกจิ กรรมแผนฝึกซ้อมการป้ องกันภัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ โครงการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก บันทึกการบาดเจ็บ ประเมินคุณภาพโดย สภาพแวดล้อมปรับปรุงดีขน้ึ แบบ
บันทึกการบาดเจ็บ
๒.๕ ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มกี ารพัฒนา แหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ ให้ครูมกี ารสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินคุณภาพโดย ข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาและการดาเนินการตามขัน้ ตอน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มกี ารพัฒนาขัน้ ตอนการดาเนินงานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทา
แผนพัฒนาและดาเนินการตามขัน้ ตอน กากับติดตาม และประเมินผลและนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผเู้ รียน บุคลากรในสถานศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูข้ องสถานศึกษา โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ กิจกรรมProject Approach ประเมินคุณภาพโดย บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Project
Approach
๒.๖ มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม
สถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มกี ารพัฒนา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนา มีระบบสารสนเทศ และจัดทารายงานประจาปี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการ คือ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จัดทาและดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประเมินคุณภาพโดย หลักสูตรสถานศึกษา ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มกี ารพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา
และดาเนินงานตามแผนพัฒนา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
สถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นาผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแผนปฏิบตั กิ าร และ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประเมินคุณภาพโดย แผนพัฒนา รายงานการประกันคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1. ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล(5.2)
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิ บตั ิ อย่างมีความสุข
1. ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนทีส่ ร้างวินยั เชิงบวก
(5.3)
2. ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก และผูป้ กครอง(5.7)
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1. ครูจดั บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สอ่ื และ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย (5.6)
3.4 ประเมิ นพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนา
ผลการประเมิ นพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1. ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง(5.4)
2. ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ต่ี น
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์(5.5)
3. ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.9)
ภาพรวมผลประเมิ นมาตรฐานที่ 3
(ผลเฉลี่ย 3.1+3.2+3.3+3.4)

คิดเป็ น
ระดับ
เป้ าหมาย
ร้อยละ
คุณภาพ
(ร้อยละ)
5
5-3 (5-3)

จานวนครู
เต็ม 5
6
5

4
1

3
-

2
-

1 5-3
- 6 83.33 100

6

5

1

-

-

-

12 10

2

-

-

- 12 83.33 100

6

5

1

-

-

-

6

83.33 100

6
6

5
5

1
1

-

-

-

6
6

83.33 100
83.33 100

6

5

1

-

-

-

6

83.33 100

18 15

3

-

-

- 18 83.33 100

6

5

1

-

-

-

6

83.33 100

6

6

-

-

-

-

6

100

6

4

2

-

-

-

6

66.67 100

42 35

7

-

-

- 42 83.33 100

6

80

100

80

100

80

100

80

100

80

83.33 100

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 กาลังพัฒนา
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100

100

กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 5-6 คือ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย ตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกคุณภาพให้สงู ขึน้ โดยมีหน่วยงาน
หลักคือ งานส่งเสริมคุณธรรรม จริยธรรม และงานบริหารทัวไป
่
รับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับให้คุณภาพสูงขึน้ ตามยุทธศาสตร์ และพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ นการจัดการศึกษา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ งาน
ส่งเสริมคุณธรรรม จริยธรรม และงานบริหารทัวไป
่
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลย์เต็มศักยภาพ
สถานศึกษาพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ให้มกี ารพัฒนา ครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตร ประเมินคุณภาพ
โดย แบบบันทึกหลังสอน
พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ให้มกี ารพัฒนา ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญา หลักการ จุดหมายและ
สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสูก่ ารจัดทาหน่วยการ
เรียนรูก้ ารจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมประจาวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประเมินคุณภาพโดยแบบบันทึกการจัดกิจกรรม แบบประเมินหลักสูตร
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิ บตั ิ อย่างมีความสุข
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มกี ารพัฒนาประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ เปิ ดโอกาสให้เด็กมีสว่ นร่วมในการสร้างข้อตกลง ส่งเสริมการมีวนิ ยั ตนเองของ
เด็ก ประเมินคุณภาพโดย ข้อตกลงภายในห้องเรียน
พัฒนาครูและเด็กปฐมวัย ให้มกี ารพัฒนา ชัน้ เรียนทีส่ ร้างวินยั เชิงบวก ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็กและ
ผูป้ กครอง
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ
จัดบรรยากาศทีเ่ หมาะสมและการให้เหตุผลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของเด็ก จัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมวินยั ในตนเองของเด็ก แสดงความรูส้ กึ ที่
ดี สอบถามและรับฟั งความคิดเห็น แสดงน้าใจไมตรี ยิม้ แย้มแจ่มใสต่อเด็กและผูป้ กครอง สนับสนุน แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ให้คาแนะนา และร่วมมือกับผูป้ กครองในการแก้ไขและพัฒนาการของเด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่าเสมอ ประเมินคุณภาพโดย สือ่ สัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียน
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๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
สถานศึกษาพัฒนาบรรยากาศและสถานที่ ให้มกี ารพัฒนา สือ่ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้
มีความหลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีสอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม ประเมินคุณภาพโดย แบบสอบถามความ
คิดเห็นการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาบรรยากาศและสถานที่ ให้มกี ารพัฒนา บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ สามารถใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ เี พือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ โครงการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียน ประเมินคุณภาพโดย แบบสอบถาม
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมิ นพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สถานศึกษาพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผล ให้มกี ารพัฒนา แบบการวัดและประเมินผลพัฒนากการ
ของเด็ก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึกหลัง
การสอน
พัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผล ให้มกี ารพัฒนา รูปแบบการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสามารถนาผลทีไ่ ด้ สรุปเป็ นรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ พ่อ แม่ ผูป้ กครองได้ โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคือแบบบันทึกพัฒนาการ Portfolio ประเมินคุณภาพโดย แบบบันทึกหลังการสอน แบบประเมินสาระ
การเรียนรู้
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้/ประเด็น

ตัวบ่งชี้
๑.๑
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิ ชาการ
ของผูเ้ รียน

ประเด็น
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
(3.1,4.1,5.3)
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
(4.1,4.2,4.3)
๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม (4.4)
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(3.2)
๕. มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
5.1
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.4
(5.1,5.4)
๖. มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติ
ทีต่ ่องานอาชีพ (มฐ.6)
ผลเฉลี่ย
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ี
๑.๒
คุณลักษณะ ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
(2.1,2.2,14.1.1)
ที่พึง
ประสงค์ของ ๒. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ น
ไทย (2.1.3(7))
ผูเ้ รียน
๓. การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย(2.3)
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม (มฐ.1)
ผลเฉลี่ย
ภาพรวมผลประเมิ นมาตรฐานที่ 1

จานวนนักเรียน

เต็ม 5
4
526 148 199

คิ ดเป็ นร้อยละ

3
63

1
27

5
5-3
28.14 77.95

3

102 11

25.47 78.52

3

526 102 140 101 120 63

19.39 65.21

2

526 439 17

70

-

-

83.45 100

5

526 455 20
127 49 8

44
3

3
9

3
58

86.50 98.67
38.58 47.24

526 117 358 41

9

1

22.24 98.10

(เฉลีย่ =
73.00)
3
5
4
5

526 134 182 97

2
89

ระดับ
คุณภาพ
(5-3)

526 318 185 20

2

1

54.27 82.13
60.46 99.42

526 289 182 18

36

1

54.94 92.96

5

526 231 121 138 30

6

43.91 93.16

5

526 115 202 142 45

22

21.86 87.26

4

45.29 93.20
41.42 84.67

5
4
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1.1 ผลสัมฤทธ์ ิ ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิ ศ
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ
ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ มีมาตรฐานได้พฒ
ั นาตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความสุข ทัง้ ร่ายกาย
และจิตใจ เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร คิดอย่างเป็ นระบบ สามารถแก้ปัญหา
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริตได้ โดยมีหน่วยงานหลักคือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ งานบริหารความเสีย่ ง งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน งานวัดผลและประเมินผล และร่วมคือ งาน
ห้องสมุด รับผิดชอบในการพัฒนาผูเ้ รียน ตามยุทธศาสตร์ และพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ นที่ 1 ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
คือ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดผลและประเมินผล
งานห้องสมุด

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มนี ิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการอ่านหนังสือ
บทความ หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามสามารถในการสรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง ดู วิเคราะห์ คิดคานวณ
และสามารถพูด เขียนถ่ายทอดความรู้ สือ่ สารความรูส้ กึ นึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสูผ่ อู้ ่นื ได้
พร้อมทัง้ มีผลงานจากการค้นคว้าความรูต้ ่าง ๆ จากการอ่าน ฟั ง ดู วิเคราะห์และคิดคานวณ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนากระบวนการ คือ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบตั ิ กระบวนการตัง้ คาถาม ประเมินคุณภาพโดย การ
ทดสอบการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย บันทึกรักการอ่าน แบบประเมิน และข้อสอบร่วมของฝ่ ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนานิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการอ่านหนังสือบทความ
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามสามารถในการสรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง ดู วิเคราะห์ คิดคานวณและ
สามารถพูด เขียนถ่ายทอดความรู้ สือ่ สารความรูส้ กึ นึกคิด เรือ่ งราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสูผ่ อู้ ่นื ได้
พร้อมทัง้ มีผลงานจากการค้นคว้าความรูต้ ่าง ๆ จากการอ่าน ฟั ง ดู วิเคราะห์และคิดคานวณ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา คือ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ โครงการทดสอบการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย
โครงการแก้ไขปั ญหาอ่าน ไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง โครงการคิดได้ชคู าตอบ กิจกรรม
ห้องสมุด ประเมินคุณภาพโดย การทดสอบการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย บันทึกรักการอ่าน และแบบ
ประเมินโครงการ
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สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์อาสา กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมป้ ายนิเทศ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมนิทาน
สบายสบาย กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ กิจกรรมใครหนอบุคคลสาคัญ กิจกรรมบิงโกคาศัพท์ กิจกรรมมะลิน้อย แทน
ใจมอบให้แม่ กิจกรรมกังหันบอกทิศทางลม กิจกรรมปริศนาภาพลับสมอง กิจกรรมอ่านก่อนปลอดภัย กิจกรรม
สารานุกรมสร้างปั ญญา กิจกรรมประกวดระบายสี วันลอยกระทง กิจกรรมทายนิสยั จากตัวเลข กิจกรรมอ่านเพือ่ พ่อ
กิจกรรมผลไม้จ๋า อยูไ่ หนจ๊ะ กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย กิจกรรมสลากกินแบ่งสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรม
หนังสือเล่มโปรด กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
ผลการดาเนินงาน ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ และได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
การแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาไทย
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. เตชินี
โพธิ ์ทอง
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. พิมพ์ลภัส
ดวงจิตร์
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. พลอยไพลิน มะกรครรภ์

ชัน้ ป. ๓
ชัน้ ป. ๔
ชัน้ ม. ๒

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. พิมพ์ชนก
ตันติเสถียรกุล
๒. ด.ช. วรรณโชค
พิมลชัย
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. พัณณ์ชติ า ทวนดิลก
๒. ด.ช. อธิปพัฒน์
แซ่คู้
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. ธนภัทร จรัสศิลปชีพ
๒. ด.ญ. พรนภัส
ประเสริฐศักดิ ์

ชัน้ ป. ๓
ชัน้ ป. ๓

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชัน้ ป. ๖
ชัน้ ป. ๖

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชัน้ ม. ๑
ชัน้ ม. ๒

การแข่งขันคณิ ตคิ ดเร็ว
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
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เหรียญทอง
เหรียญทอง

๑. ด.ช. เกียรติคุณ
แจ้งสนิท
ชัน้ ป. ๓
๒. ด.ช. พลากร
เด่นนภาลัย ชัน้ ป. ๓
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ช. อานนท์
ชูจติ ร
ชัน้ ป. ๖
๒. ด.ช. กิตติศกั ดิ ์
สุขมะลัง
ทองแดง

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
ชัน้ ป. ๖

เหรียญ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนาความสามารถสรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่านฟั ง ดู และสือ่ สารหรือ
เขียนเพือ่ เสนอความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดูตามความคิดของตนเอง พัฒนาความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธกี ารคิดรูปแบบวิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
พัฒนาความสามารถในการกาหนด
เป้ าหมาย การคาดคะเนสถานการณ์หรือคาตอบ การกาหนดทางเลือกในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนแบบแก้ปัญหา การตัง้ คาถาม การฝึกปฏิบตั ิ ประเมินคุณภาพโดย แผนการ
จัดการเรียนรูเ้ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ แบบประเมินความสามารถในด้านต่าง ๆ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนาความสามารถสรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่านฟั ง ดู และสือ่ สารหรือเขียนเพือ่ เสนอ
ความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดูตามความคิดของตนเอง พัฒนาความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธกี ารคิด
รูปแบบวิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง พัฒนาความสามารถในการกาหนดเป้ าหมาย การคาดคะเน
สถานการณ์หรือคาตอบ การกาหนดทางเลือกในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ โครงการ
วันภาษาไทย โครงการทดสอบการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย โครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่
ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โครงการคณิตคิดได้ชคู าตอบ โครงการวิทยาศาสตร์ Funny with Science
ประเมินคุณภาพโดย แบบประเมินโครงการ
สถานศึกษาจัดส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ เติม ได้แก่ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ นเลิศ
ผลการดาเนินงานผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แก้ปัญหา และได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
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การแข่งขัน Science Show
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ช. กิตติธชั
กาญจนโนปถัมภ์
ชัน้ ป. ๖
๒. ด.ญ. กุลปริยา
ก้อนทอง
ชัน้ ป. ๖
๓. ด.ญ. กชกร
ธรรมศิริ
ชัน้ ป. ๖
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. ภากร
ม่วงงาม
ชัน้ ม. ๒
๒. ด.ช. ณัฐวุฒ ิ
ธีระพงศ์
ชัน้ ม. ๒
๓. ด.ญ. วราพร
แสงจันทร์
ชัน้ ม. ๒

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สถานศึกษาพัฒนา ให้ผเู้ รียน มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมด้วยความภาคภูมใิ จ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีการได้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถให้หลากหลาย ตามความถนัด
โรงเรียนมีนโยบาย และสนับสนุนให้ครูมกี ารจัดการเรียนการสอน เน้นกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั การตัง้ สมมุตฐิ าน ค้นคว้าข้อมูล รวบรวมข้อมูล เข้าร่วม
กระบวนการกลุ่ม และสรุปความคิดรวบยอดทีไ่ ด้จากการค้นคว้า ร่วมกันทางานให้ประสบความสาเร็จ แล้วนาเสนอ
ผลงานอย่างภาคภูมใิ จ ประเมินคุณภาพโดยการจัดโครงการวิทยาศาสตร์ Funny with Science โครงการเปิ ดโลกสู่
อาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ เติม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ( กิจกรรมชมรม )
ผลการดาเนินงานผูเ้ รียน มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมด้วยความภาคภูมใิ จ คิดเป็ นร้อย
ละ 60.46 และได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
การแข่งขันคณิ ตคิ ดเร็ว
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. เกียรติคุณ
แจ้งสนิท
ชัน้ ป. ๓
๒. ด.ช. พลากร
เด่นนภาลัย ชัน้ ป. ๓
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ช. อานนท์
ชูจติ ร
ชัน้ ป. ๖
๒. ด.ช. กิตติศกั ดิ ์
สุขมะลัง
ทองแดง
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เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
ชัน้ ป. ๖

เหรียญ

การแข่งขันงานประดิ ษฐ์ใบตอง
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. กุลธาดา
๒. ด.ญ. นิษติ า
๓. ด.ญ. สาธิดา
๔. ด.ญ. พรธิภา
๕. ด.ญ. นรินทร

สังสวัสดิ ์
กะเหล็ก
ชัน้ ม. ๓
สารวมรัมย์ ชัน้ ม. ๓
เมืองสุวรรณ ชัน้ ม. ๓
จิตรเจริญธรรม ชัน้ ม. ๓

ชัน้ ม. ๓
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

การแข่งขันส้มตาลีลา
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. เวโรณิกา อรณิชา มัคซ่า
๒. ด.ญ. กัญญาพร
สุภาพ
๓. ด.ช. สุทธิพร
เจริญราช

ชัน้ ม. ๓
ชัน้ ม. ๒
ชัน้ ม. ๒

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสือ่ สาร และเป็ น
พลเมืองดิจติ อล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารใช้เทคโนโลยี การสืบค้นความรูแ้ ละ
สือ่ สารทางอินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลและนาเสนอผลงานเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มกี าร
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูโ้ ดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ การจัดการเรียนการสอนโดยการ
ให้ความรูใ้ นระบบและวิธกี ารใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลและการสือ่ สารผ่านอินเตอร์เน็ต การสร้างชิน้ งานด้วย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ , ไมโครซอฟท์เอ็กเซล, ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์
และการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น การนาเสนอผลงานและทาโครงงาน
นอกจากนี้ยงั ได้รว่ มกับสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้ผเู้ รียนเขียนเรียงความ เรือ่ งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม และโรงเรียน
ได้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมเพิม่ เติม คือ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
ผลการพัฒนา ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูแ้ ละการ
สือ่ สาร มีผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นคือ ผูเ้ รียนสามารถสืบค้นข้อมูล สือ่ สารทางอินเตอร์เน็ตและนาเสนอข้อมูลได้
สามารถเข้าร่วมแข่งขันและได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ดังนี้
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การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. ชนากานต์
น้อยประภา ชัน้ ป. ๓
เหรียญทอง
๒. ด.ญ. ณัฏฐิกา
บุญวรรณ
ชัน้ ป. ๓
เหรียญทอง
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ช. ปาร์ค
เก่งบางยาง ชัน้ ป. ๖
เหรียญทอง
๒. ด.ช. ศิวชั
สร้อยสาระ
ชัน้ ป. ๖
เหรียญทอง
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. สิทธิศกั ดิ ์
ตรีโสภา
ชัน้ ม. ๓
เหรียญทอง
๒. นายมนัสวิน
แสงอรัญ
ชัน้ ม. ๓
เหรียญทอง
๓. ด.ช. ธนภัฒน์
พลเยีย่ ม
ชัน้ ม. ๓
เหรียญทอง

5. มีผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีนโยบายเพือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามสามารถเต็มศักยภาพมีทกั ษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
โดยทางโรงเรียนจัดการดาเนินการพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีการออกแบบโครงงาน
และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP ส่งเสริมความสามารถในแต่ละด้านของผูเ้ รียนตามหลักแนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญา สนับสนุน นักเรียนทีม่ คี วามสามารถ เกีย่ วกับดนตรีไทย นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และนา
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสรรหาบุคลากรในท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั จิ ริง นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนอ่อนจัดให้มกี ารสอน
ซ่อมเสริมเพิม่ เติม ครูผสู้ อนให้ความเอาใจใส่นกั เรียนเป็ นรายบุคคลสอนเสริมให้ในเวลาทีเ่ หมาะสม เช้า กลางวัน
หรือเย็น เชิญวิทยากรทีม่ คี วามสามารถเข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวการเตรียมสอบ โครงการติวเข้มก่อนสอบ O –
net ป.๖ ,ม.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิม่ พูนความรูเ้ ทคนิคกระบวนการสอนนาความรูม้ าถ่ายทอด
แก่นกั เรียนอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษามีการจัดดาเนินการพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีการออกจัดทา
โครงงาน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP
ส่งเสริมความสามารถในแต่ละด้านของผูเ้ รียนตามหลัก
แนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา สนับสนุน นักเรียนทีม่ คี วามสามารถ เกีย่ วกับดนตรีไทย นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ และนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เข้ามาให้ได้ศกึ ษาเรียนรู้
ผลการดาเนินงานผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็ นร้อยละ
และได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
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การแข่งขันตอบปัญหาวิ ชาการ
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. สุชาดา พิมมะสอน
๒. ด.ญ. เปมิกา สิรสิ งั ข์
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. รุจรดา ทองทรัพย์ใหญ่
๒. ด.ญ. วรัชญาหาเรือนจักร์

ชัน้ ป. ๓
ชัน้ ป. ๓

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชัน้ ป. ๖
ชัน้ ป. ๖

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

6. มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือผูเ้ รียนมีเจคคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต หาความรู้
เกีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจโรงเรียนมีนโยบายและสนับสนุนให้ครูมกี ารจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทีเ่ น้น
กระบวนการทางานเป็ นกลุม่
เพือ่ ให้นกั เรียนได้ทางานร่วมกับเพือ่ นในกลุ่มตัง้ แต่การวางแผนการทางาน การ
ร่วมมือกันทางานให้ประสบความสาเร็จ และนาเสนอผลงานของตนเองให้เพือ่ นในชัน้ ได้รว่ มอภิปราย มีการจัดทา
โครงการและกิจกรรมเพือ่ พัฒนาการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ประเมินคุณภาพโดย การจัดทาแผนการสอนเน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ กิจกรรมชมรม แนะแนว โครงการอยู่คา่ ยพักแรม โครงการกีฬาสี โครงการทัศนศึกษา โครงการ
วิทยาศาสตร์Funny with Scienceโครงการเปิ ดโลกสูอ่ าชีพ สถานศึกษาจัดส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ เติม คือ กิจกรรม
เลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพสูค่ วามเป็ นเลิศ
ผลการดาเนินงานให้ผเู้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างมีความสุข มุง่ มัน่
พัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง ทัง้ มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเอง
สนใจ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ
ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ มีมาตรฐานได้พฒ
ั นาตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความสุข ทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร คิดอย่างเป็ นระบบ สามารถแก้ปัญหา
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริตได้ และกาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 5 คือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยมีหน่วยงานหลักคือ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน งานบริหารความเสีย่ ง งานอภิบาล กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ลิ ปะ รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนตามยุทธศาสตร์ และพัฒนามาตรฐานที่ 1
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ นที่ 1 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ งาน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ฝ่ ายกิจการนักเรียน

1. การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษามีการประชุม ผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนผูป้ กครอง นักเรียน เพือ่ กาหนดอัตลักษณ์ให้
สอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร มีการจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนประจาปี ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559 – 2563 มีการจัดทาแผนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกรายวิชา และเพื่อให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของผูเ้ รียน
โรงเรียนจึงเพิม่ เติมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 9 คือ รัก รับใช้ ใจสุภาพ มีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละระดับ
ความสาเร็จในโครงการและกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ตรงตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม เช่น
- โครงการแห่เทียนพรรษา
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง (มพ.-วิชาวดี)
- โครงการกีฬาสี
- โครงการกีฬารวมน้าใจ เขต 3
- โครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ
- โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมพิธมี สิ ซา เปิ ด-ปิ ด ปี การศึกษา
และ กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมทางศาสนาพุทธ - คริสต์ ทุกวันศุกร์
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสารโดยผูอ้ านวยการ
- กิจกรรมจิตอาสาลูกแม่พระรักสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมความรับผิดชอบของ “ลูกแม่พระ”
- กิจกรรมเด็กดีศรีม.พ.
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- สมุดบันทึกเยาวชนคนดี
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ผลการพัฒนาโรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี ในการจัดทาโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ทาให้ผเู้ รียนมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร และมีความเอือ้ อาทรผูอ้ ่นื กตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความภูมใิ จในท้องถิน่ และความ
เป็ นไทย
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และมีความตัญญูกตเวที
เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อนุรกั ษ์ สืบทอด ภูมปิ ั ญญาไทย ประเมินคุณภาพโดยการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทาโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โครงการทดสอบการอ่านวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทย โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ โครงการสืบสานวิถวี ฒ
ั นธรรม โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
พัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
มีความตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรกั ษ์ สืบทอด ภูมิ
ปั ญญาไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและประเมินคุณภาพผูเ้ รียน จากกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนการจัดการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระวิชา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม ได้แก่กจิ กรรมชมรมต่าง ๆ สมุดบันทึกความดี กิจกรรมงาน
ห้องสมุด เช่น กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ กิจกรรมมะลิน้อยแทนใจมอบให้แม่ กิจกรรมสารานุกรมสร้างเสริมปั ญญา
กิจกรรมประกวดระบายสีวนั ลอยกระทง กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ผลการพัฒนาผูเ้ รียนในด้านความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนมีความภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและ
ใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรกั ษ์ สืบทอด ภูมปิ ั ญญาไทย
และได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. กันต์ระวี
นิธวิ าณิชย์
๒. ด.ช. กตัญญ์ปัฐน์ สุวรรณวงศ์
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ชัน้ ป. ๓
เหรียญทอง
ชัน้ ป. ๓
เหรียญทอง

• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. นภัสนันท์
พันถม
๒. ด.ช. ธนชัย
พานเฟื อง
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. ณัฏฐณิชา
คงกระพันธ์
๒. ด.ช. ชลันธร
ขาวสุด

ชัน้ ป. ๔
ชัน้ ป. ๕

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชัน้ ม. ๓
ชัน้ ม. ๓

เหรียญทอง
เหรียญทอง

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียน ให้มกี ารพัฒนาการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง โดยการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสุภาพ
รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ด้วยความเข้าใจ
การแสดงมารยาททีเ่ หมาะสมตาม
วัฒนธรรมการอยูร่ ว่ มกัน การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการ คือ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัง้ คาถาม
กระบวนการเกม การแสดงบทบาทสมมุติ ประเมินคุณภาพโดย แบบประเมินการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนา การกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ พูดคุย รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
ด้วยความเข้าใจ
การแสดงมารยาททีเ่ หมาะสมด้วยความสุภาพ และถูกกาลเทศะในวัฒนธรรมการอยูร่ ว่ มกัน
ส่งเสริมผูเ้ รียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทัง้ ในและนอก
สถานที่
การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการ คือ การจัดการเรียนการสอน โครงการ Spelling Bee , โครงการ English and Chinese in daily life
โครงการ Eastern and Western โครงการ English and Chinese Camp ประเมินคุณภาพโดย แบบประเมินการ
เรียนการสอน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม โครงการแห่เทียนพรรษา , กิจกรรมพิธมี สิ ซาฉลองวันคริสต์มาส
โครงการสืบสานวิถวี ฒ
ั นธรรม“งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” โครงการทัศนศึกษา, โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่, โครงการทดสอบอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย เป็ นต้น
ผลการดาเนินงานทาให้ผเู้ รียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ด้วยความ
เข้าใจ ยอมรับความคิดเห็น คุณค่าของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง และสามารถแสดงมารยาททีเ่ หมาะสมตามวัฒนธรรมใน
การอยูร่ ว่ มกัน อีกทัง้ สามารถปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมได้อย่างดี
ผลการพัฒนาทาให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที3่
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ดังนี้
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การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. ปพรรณพร เทียนทองดี ชัน้ ป. ๓
เหรียญทอง
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. ปุญญพัฒน์ จันทร์พงษ์
ชัน้ ป. ๖
เหรียญทอง
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. ชญานุช
ตัง้ ไชยมงคล ชัน้ ม. ๓
การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. อัยยา
ผลขวัญ
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. นันธิตา
เชิดฉันท์
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. ณรินนิภา
พลแจ่ม
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

ชัน้ ป. ๒

เหรียญทอง

ชัน้ ป. ๕
ชัน้ ม. ๑

• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. ศวัชกร
เจริญสร้อยแก้ว ชัน้ ป. ๒
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. พิชญาภา
อรรคบุตร
ชัน้ ป. ๕
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. ธนพล
ทรงจรินทร์ ชัน้ ม. ๓

เหรียญทอง

เหรียญทอง
เหรียญทอง

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รูจ้ กั ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง
โรคภัยอุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ และให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม รูจ้ กั มี
มนุษยสัมพันธ์ทด่ี แี ละให้เกียรติผอู้ ่นื และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและมีการวางแผนพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ เพือ่
มุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และใช้มาตราฐานการศึกษาเป็ นเป้ าหมายใน
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การพัฒนาผูเ้ รียน โดยมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมทีส่ าคัญเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ มีสขุ
นิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ โดยการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ
ศึกษา – พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะในทุกคาบเรียน มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งใช้สว่ นตัวสะอาดโดยได้รบั ความร่วมมือจากครูประจาชัน้ ในการอบรมชัวโมงโฮม
่
รูมก่อนการเรียนการสอนก่อนทุกวัน การปฏิบตั ติ นตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และการเข้าร่วมกิจกรรมการออก
กาลังกาย มีสว่ นร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพโดยการออกกาลังกาย
แอโรบิคในวัน
พฤหัสบดี มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน โดยนักเรียนทุกคนได้รบั นมจากภาครัฐ การ
รูจ้ กั ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษ และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรคภัย อุบตั เิ หตุและ
ปั ญหาทางเพศ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรูห้ น้าเสาธง เกีย่ วกับโทษของยาเสพติดและมีการจัดทาบอร์ด ให้ความรู้
แก่ผเู้ รียน มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและร่วมกิจกรรมกับตารวจสัญจรภายใต้โครงการครูตารวจ
รูจ้ กั วิธปี ้ องกัน
อุบตั เิ หตุป้องกันโรคป้ องกันภัยต่าง ๆ รวมทัง้ ปั ญหาทางเพศโดยมีแผนการจัดการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระสุขศึกษาพล
ศึกษา เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความภูมใิ จในตนเองและปรับปรุงตนเองให้
มีความมันคงทางอารมณ์
่
เพือ่ ให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื ให้เกียรติผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื อย่างเหมาะสม โดย
มีกจิ กรรมการเรียนการสอนในคาบชมรมและแนะแนว รูจ้ กั สร้างผลงานและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
การสร้างสรรค์ผลงานและการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคือ กิจกรรม
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตราฐาน ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
และให้เกียรติผอู้ ่นื สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา / นันทนาการตาม
จินตนาการโดยมรกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทัง้ แผนการจัดการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาพล
ศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ เติม ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สุมด
บันทึกการทดสอบ การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การชังน
่ ้าหนัก วัดส่วนสูง
โครงการนมโรงเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพความเป็ นเลิศ การจัดป้ ายนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ
การเรียนการสอนเรือ่ งสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ กิจกรรมบิก๊ คลีนนิ่ง กิจกรรมเทควันโด การให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพ
ติดโดยสถานีตารวจนครบาลบางขุนเทียน การตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี การฉีดวัดซีน และฉีดยาป้ องกันโรคแก่
นักเรียน การตรวจความสะอาดของเครือ่ งแต่งกาย ผม เล็บ คัดกรองพฤติกรรมกลุ่มเสีย่ ง การตรวจหาสารเสพติด
รณรงค์เรือ่ งโรงเรียนปลอดบุหรี่ การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน การจราจร การตรวจฟั นและเคลือบฟลูออไรด์
แบบบันทึกของหายได้คนื และกิจกรรมความรูค้ เู่ สาธง
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ผลการดาเนินงานพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน รูจ้ กั ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความ
รุนแรง โรคภัยอุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ และให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม
รูจ้ กั มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี แี ละให้เกียรติผอู้ ่นื
และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ และได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการเขตการปกครองที่ 3 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ดังนี้
- การแข่งขันแชร์บอลหญิ งระดับช่วงชัน้ ที่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. Daniel Reynffrey P. Viloria ชัน้ ป. ๓
๒. ด.ช. กุลชวาล
รอดพ้นภัย
ชัน้ ป. ๓
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
๑. ด.ญ. ธนนันท์
ทิพย์ไพลิน ชัน้ ป. ๖
๒. ด.ญ. เบญญาภา เบญจาบุษกร ชัน้ ป. ๖
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ช. สุรศักดิ ์
ผงอ้วน
ชัน้ ม. ๓
๒. ด.ญ. สาลินี
จันทร์ทอง
ชัน้ ม. ๓

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖
๑. ด.ญ. ธรรม์ชนก
รอดปราณี
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. เพลินพิชญา สุวรรณวงศ์

ชัน้ ป. ๖
ชัน้ ม. ๒
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เหรียญทอง
เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ
• ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๑. ด.ญ. จิรชยา
พิลา
ชัน้ ป. ๓
๒. ด.ญ. ศรันย์รชั ต์ ศรีพรหมชัย ชัน้ ป. ๓
๓. ด.ญ. ฐิตริ ตั น์
ตัง้ จารุมาศ
ชัน้ ป. ๓
๔. ด.ญ. นพเก้า
วีระอานาจ
ชัน้ ป. ๓
๕. ด.ช. คงฤทธิ ์
สีเสน
ชัน้ ป. ๓
๖. ด.ช. ชาญวิทย์
ทองเกลียว
ชัน้ ป. ๓
-

การแข่งขันฟุตบอล “ธนบุรีคพั ” รุ่นอายุไม่เกิ น ๑๒ ปี

-

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายธนชัย พานเฟื อง การแข่งขันว่ายน้า KING’S COLLEGE SEIMMING CUP ณ สระ
ว่ายน้า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุน่ อายุ 11 ปี วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 รางวัลทีไ่ ด้รบั ดัง
รายการต่อไปนี้
1) เหรียญทองแดง
เดีย่ วผสม
100 เมตร
2) เหรียญทองแดง
ผีเสือ้
50 เมตร
3) เหรียญทองแดง
ผีเสือ้
25 เมตร
4) เหรียญเงิน
กรรเชียง
50 เมตร
5) เหรียญทองแดง
กรรเชียง
25 เมตร
6) เหรียญเงิน
กบ
50 เมตร
7) เหรียญเงิน
กบ
25 เมตร
8) เหรียญทองแดง
ฟรีสไตล์
50 เมตร
9) เหรียญเงิน
ฟรีสไตล์
25 เมตร
- เด็กชายธนชัย พานเฟื อง การแข่งขันว่ายน้า เยาวชนพัฒนาฝีมอื ครัง้ ที่ 3/2562 ณ สระว่ายน้า
ศูนย์กฬี าราชดาเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รางวัลทีไ่ ด้รบั ดังรายการต่อไปนี้
1) เหรียญทอง
กรรเชียง
25 เมตร
2) เหรียญทอง
ฟรีสไตล์
25 เมตร
3) เหรียญทอง
ผีเสือ้
25 เมตร
4) เหรียญเงิน
ผีเสือ้
50 เมตร
5) เหรียญเงิน
กบ
25 เมตร
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- เด็กชายธนชัย พานเฟื อง การแข่งขันว่ายน้า S.G. CHAMPIONSHIP 2019 ณ สระว่ายน้า
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันที่ 1 กันยายน 2562 รางวัลทีไ่ ด้รบั ดังรายการต่อไปนี้
1) เหรียญทอง
ฟรีสไตล์
25 เมตร
2) เหรียญทอง
กรรเชียง
25 เมตร
3) เหรียญเงิน
ผีเสือ้
25 เมตร
4) เหรียญทองแดง
กบ
25 เมตร
5) เหรียญเงิน
ผีเสือ้
25 เมตร
- เด็กชายราชรัฐ อนันทขาล
- การแข่งขันซุปเปอร์ คาร์ท ไทยแลนด์ 2019 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่ คาร์ท เอ
- การแข่งขันซุปเปอร์ คาร์ท ไทยแลนด์ 2019 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่ ซุปเปอร์ บีเอ็ม
บี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้
๒.๑ มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน (12.1-12.2)
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (12.2-12.6)
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่ เป้ าหมาย (10.1-10.6)
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ (7.7,8.4,10.5,13.2)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
(11.1,11.2)
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
(11.2,13.2)
ภาพรวมผลประเมิ นมาตรฐานที่ 2

ร้อยละ
ที่ได้
92.50
97.68
91.17

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5

83.00
93.00

4
5

83.50

4

90.14

ยอดเยี่ยม

กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 4 คือ ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพครู เพือ่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 คือ พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน เพือ่ ให้
สถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ส่งเสริมผูเ้ รียนให้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพรอบด้าน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพือ่ ให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานหลักคือ งานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน งานนโยบายและแผนงาน งานประกันคุณภาพภายใน งานนิเทศการศึกษา งาน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน งานสารสนเทศ และงานสัมพันธ์ชุมชน รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการ ตามยุทธศาสตร์ และพัฒนามาตรฐานที่ 2 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ดา้ นที่ 2 โดยมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบคือ งานนโยบายและแผนงาน งานประกันคุณภาพภายใน
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2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ได้ดาเนินการบริหารและจัดการ
โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมจากคณะกรรมการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่าง ๆ มีการแบ่งความรับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงานภายใน
โรงเรียน โดยมีบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน มีการกาหนดขอบข่ายงาน มีการกระจายอานาจการบริหารในแต่ละระดับ
การศึกษา โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารและการจัดการออกเป็ น 7 ฝ่ ายดังนี้
1) ฝ่ ายวิชาการ
2) ฝ่ ายกิจการนักเรียน
3) ฝ่ ายจิตตาภิบาล
4) ฝ่ ายบริการ
5) ฝ่ ายธุรการ-การเงิน
6) ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
7) ฝ่ ายปฐมวัย
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชีจ้ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความเหมาะสม และประกาศค่าเป้ าหมายแก่
กลุ่มผูเ้ กีย่ วข้อง
พร้อมจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุง่ คุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหัวหน้าแต่ละฝ่ ายเป็ นผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ ในส่วนของผลการ
บริหารงานผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายจะเป็ นผูก้ ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประชุม
คณะกรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการทุกวันจันทร์ และทุกภาคเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาดาเนินการในกรอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน 2. ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 3. สังคมแห่งการเรียนรู้ 4.อัตลักษณ์
5. มาตรการส่งเสริม โดยยึดหลักทฤษฎีการบริหารตามวงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) ซึง่ มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ การควบคุมคุณภาพตามกระบวนการ PDCA ซึง่ มีการกระทาใน
ทุกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยทีใ่ นแต่ละฝ่ ายมีการวางแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
งบประมาณ/โครงการในฝ่ ายทีต่ นเองรับผิดชอบ และนาเสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ เมือ่ ได้รบั การ
อนุมตั แิ ล้ว
งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการของทุกฝ่ ายลงในแผนปฏิบตั งิ าน/โครงการประจาปี
การศึกษาของสถานศึกษา จึงจะสามารถดาเนินงาน/โครงการได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ป็ นหัวหน้าที่
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ บันทึก และประเมิน สรุปผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผนงาน/โครงการ โดยอาศัยกลไกการติดตามตรวจสอบ
ผูเ้ กีย่ วข้องนาผลการติดตามตรวจสอบไปพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไขปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ใิ นปี การศึกษาต่อไป เป็ นต้น และประเมินคุณภาพโดย งานประกัน
คุณภาพ ด้วยเครือ่ งมือประเมิน และการกากับ ติดตามภาคเรียนละ 1 ครัง้
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ผลการพัฒนาเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนด ซึง่ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกาหนด
เป้ าหมายความสาเร็จ
และมีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ครบถ้วน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยการประชุมคณะกรรมการผูช้ ว่ ย
ผูอ้ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุม่ สาระ และคณะครูทุกท่าน เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ กาหนดบทบาทหน้าทีบ่ ุคลากร กาหนดงบประมาณและทรัพยากร
และร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี กาหนดปฏิทนิ การนาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ นา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด คือฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบตามลาดับ และนาแผนปฏิบตั กิ ารสูภ่ าคปฏิบตั ิ
พร้อมทัง้ กากับติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ซึง่ การดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ นัน้
สถานศึกษามีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศในทุกด้าน และสามารถใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยมีผรู้ บั ผิดชอบงานสารสนเทศ
และ
คณะกรรมการสารสนเทศซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายต่าง ๆ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ และดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทัง้ ระดับ
บุคคลครบทุกคน และระดับสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบภาคเรียนละ 1 ครัง้
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการประเมินภาคเรียนละ 1 ครัง้ โดยทุกมาตรฐานใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมือ
ทีห่ ลากหลายและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
แล้วจัดประชุมคณะครูเพือ่ จัดทารายงาน
ประจาปี รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
นารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ และนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ โครงการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ประเมินคุณภาพโดย
งานประกันคุณภาพภายใน ด้วยการกากับ ติดตามงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการทุก ๆ วันจันทร์
และการประชุมครูประจาเดือน
ผลการพัฒนาทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการจัดทา ดาเนินการตามแผนพัฒนา มีการกากับติดตาม และรายงาน
ผลการปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นระบบ
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2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการเน้ นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
สถานศึกษามีการทาหลักสูตร ทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ตอบสนอง
เป้ าหมายและความต้องการของผูเ้ รียน มีคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีการกาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้ มีการจัดรายวิชา
พืน้ ฐานและรายวิชาเพิม่ เติม ทีม่ กี ารจัดลาดับเนื้อหาสาระความยากง่าย ความซับซ้อนและบูรณาการสภาพปั ญหา
และความต้องการของท้องถิน่ สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม มีการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการ
จัดรายวิชาเพิม่ เติมทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ง่ เสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน มี
การสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีการจัดนิเทศ
ภายใน กากับติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ หลือผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผูเ้ รียนทุกคน
สถานศึกษาได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย คณะครู ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ ทนชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา มีการจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีการกาหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชัน้ มีการจัดรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชาเพิม่ เติม ทีม่ กี ารจัดลาดับเนื้อหาสาระความยากง่าย
ความซับซ้อนและบูรณาการสภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิน่ สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม เช่น ใน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ มีการศึกษาเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์สมัยกรุงธนบุร ี มีรายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน
เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดดี มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยผูป้ ระเมิน
มี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ครูผสู้ อน กลุ่มที่ 3 ผูป้ กครองนักเรียน มีการจัด
กิจกรรมชมรม ให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รียน โดยมีทงั ้ หมด 33 ชมรม
มีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยจัดให้มเี รียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
กิจกรรมแนะแนวตัง้ แต่ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 – มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 นอกจากนี้ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตงั ้ ตรงจิตรพณิชย
การมาให้ความรูแ้ ละแนะนาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด ธุรกิจการโรงแรม และมีกจิ กรรมรุน่
พีม่ าแนะนารุน่ น้องในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในการศึกษาต่อด้านต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ มีกจิ กรรมแห่เทียนพรรษา ลูกเสือรักษ์ธรรมชาติ โครงการโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง
จัดให้มกี ารอบรมและพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระ เพือ่ นาไปจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั แิ ละ
สามารถสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีการจัดการนิเทศภายใน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ มีการประเมิน และนาผลไปสรุป
เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอน
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สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน โดยการจัดชัวโมง
่
Home room โดยครูประจาชัน้ มีการ
พูดคุย ซักถามถึงปั ญหาต่าง ๆภายในชัน้ เรียนทัง้ ห้องเรียนและรายบุคคล สอบถามถึงสาเหตุปัญหาต่าง ๆพร้อมทัง้
แนะนาแนวทางแก้ไขเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนตามสภาพอย่างเหมาะสม และยังมีการจัดทาสมุดบันทึกพฤติกรรมผูเ้ รียน
เพือ่ ติดตามพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขให้กบั ผูเ้ รียน
ผลการดาเนินงาน และรางวัลทีไ่ ด้รบั กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการเขต 3
ได้รบั รางวัล การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และคัดลายมือภาษาจีน กิจกรรมชมรมมีการจัดแสดงผลงานทุกภาค
เรียน
ผลการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
มีการจัด
รายวิชาเพิม่ เติมและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีห่ ลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
และสามารถสรุป
ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สถานศึกษาจัดให้มกี ารนิเทศอย่างเป็ นรูปแบบ และมีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
โดยผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ด้วยการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษาซึง่ ครูตอ้ งเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 25 ชัวโมง/คน/ปี
่
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาการศึกษาวิจยั ใน
ชัน้ เรียนในรายวิชาทีต่ นเองรับผิดชอบ และนาผลไปพัฒนาอย่างน้อย 1 เรือ่ ง/ปี ในขณะเดียวกัน งานนิเทศการศึกษา
ได้จดั แผนนิเทศภายในสถานศึกษา 2 ครัง้ /คน/ปี รวมทัง้ มีการนิเทศกัลยณมิตร ปี ละ 1 ครัง้ จัดโดยคณะกรรมการ
วิชาการเขตการศึกษาที่ 3 ฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีจานวน 6 โรงเรียน ซึง่ ถือเป็ นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษาได้จดั ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เรือ่ งการบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เป็ นต้น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิธกี าร คือ การส่งครู บุคลากรเข้ารับการอบรม
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดการอบรมภายใน การจัดให้ครูแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพโดย แบบสรุปผลการอบรม แบบประเมิน
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และได้รางวัลครูดเี ด่น และครูทาการสอนครบ
25 ปี เขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ครูทาการสอนครบ 25 ปี
1) นางดวงแก้ว
จันทรสูตร
2) นางธนิษฐ์นนั ท์
เอมอิม่ ธรรม
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- ครูดเี ด่น
1)
2)
3)
4)

เขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นางศิรพิ นั ธ์
เมืองแก้ว
ครูดเี ด่นระดับปฐมวัย
นางชุตมิ า
วิเชียรศรี
ครูดเี ด่นช่วงชัน้ ที่ 1
นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ครูดเี ด่นช่วงชัน้ ที่ 2
นางสาววิสา
ศรีรงั กา
ครูดเี ด่นช่วงชัน้ ที่ 3

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
สถานศึกษาพัฒนา ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารเรียนมันคง
่ สะอาดและปลอดภัย มีสงิ่ อานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน่ เหมะสมแก่การเรียนรู้ โดยผูเ้ รียนและครูประจาชัน้
ได้ตกลง แบ่งหน้าทีก่ ารปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรทาความสะอาดในแต่ละวัน โดยความเห็นชอบของผูเ้ รียนและมีการ
ตรวจห้องเรียนทุกวันโดยกลุ่มประธานนักเรียน เพือ่ ให้คะแนนความสะอาด ในส่วนของห้องปฏิบตั กิ าร/ห้องน้า/
โรงอาหาร/หอประชุม จัดตารางปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่พนักงานทุกคนตามสถานทีต่ ่าง ๆ พร้อมทัง้ ระบุ วัน เวลา
สถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ านตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจนพร้อมทัง้ มีการติดตามการปฏิบตั งิ านในแต่ละวันอย่าง
สม่าเสมอโดยใบเช็คการทางาน
มีการตรวจสอบวางแผน ปรับปรุงซ่อมแซม สิง่ อานวยความสะดวกตลอดปี
การศึกษา
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูค้ รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลของผูเ้ รียน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
ทาป้ ายนิเทศให้ความรูค้ รบทุกกลุ่มสาระพร้อมทัง้ จัดพืน้ ทีร่ ะเบียงอาคารเรียน เพือ่ ให้ทุกกลุ่มสาระได้จดั ทาแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนได้ศกึ ษา
สถานศึกษามีขนั ้ ตอนสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาโดยมีการประชุมวางแผนขอความ
ร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพือ่ จัดทาและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรูซ้ ง่ึ ผูเ้ รียน
สามารถปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะในชีวติ ประจาวัน และมีการติดตามประเมินผลตลอดจนนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาจัดให้มโี ครงการทัศนศึกษา โครงการอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและโครงการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เช่น โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้แก่ผเู้ รียน บุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษาครบทุก 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะในชีวติ ประจาวันและมีการติดตามประเมินผลตลอดจนนาผลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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สถานศึกษาจัดให้มกี ารสรุปแผนงานอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
โครงการทัศนศึกษา โครงการอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพือ่ แสดงถึงผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ งั ้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
การจัดโครงการและกิจกรรมทีห่ ลากหลายส่งผลให้สถานศึกษามีหอ้ งเรียน
ห้องปฏิบตั กิ ารอาคารเรียน ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุมสะอาดเป็ นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม มีความมันคง
่
แข็งแรงและปลอดภัย มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ ทีพ่ อเพียงกับจานวน
ผูเ้ รียนและอยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดที ุกครัง้ พร้อมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนภายใน
สถานศึกษาทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูค้ รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.6 จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีขนั ้ ตอนสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาโดยมีการประชุมวางแผนขอความ
ร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพือ่ จัดทาและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรูซ้ ง่ึ ผูเ้ รียน
สามารถปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะในชีวติ ประจาวัน และมีการติดตามประเมินผลตลอดจนนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาจัดให้มโี ครงการทัศนศึกษา โครงการอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและโครงการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เช่น โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้แก่ผเู้ รียน
บุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษาครบทุก 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะในชีวติ ประจาวันและมีการติดตามประเมินผลตลอดจน
นาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดให้มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้เป็ น
หมวดหมู่ ถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกงาน โดยจัดให้มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศในแต่ละงาน ได้แก่
ระบบงานทะเบียนนักเรียน ระบบงานบุคลากร ระบบงานการเงิน ระบบงานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ ระบบงานวิชาการวัดผล
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบโรงอาหารและสหกรณ์ เพือ่ ให้โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ
วางแผนการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมีขอ้ มูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้าง พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ผเู้ รียน บุคลากรในสถานศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากภายนอก
และโรงเรียนได้มกี ารจัดหา
อุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน คือ โครงการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง
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ผลการพัฒนา สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนภายในสถานศึกษาทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรูค้ รบทุกกลุ่มสระการเรียนรู้ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ รอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
วางแผนการจัดการศึกษา
และจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นคือสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้ รียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศทีถ่ ูกต้องและทันสมัยต่อการใช้งาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใน
ชีวติ ได้ (7.3)
๓.๒ ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
(เกณฑ์ 7.4)
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
(7.2,7.3.3)
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่าง
เป็ นระบบ(7.5)
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใช้ขอ้ มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (13.2)
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3

1
-

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
5-3
5
5-3
29 24.14 100

ระดับ
คุณภาพ
(5-3)
5

เต็ม
29

5
7

จานวนครู
4
3
2
8 14 -

29

8

6

9

6

-

23

27.59 79.30

3

29

6

8

13

2

-

27

20.69 93.10

5

29

2

15

7

5

-

24

6.90

82.76

4

29

-

29

-

-

-

-

-

100

5

15.86 91.03

5
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนิ นงาน
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 4
คือ
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพครู เพือ่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้
เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่ ให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็ น
สังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานหลักคือ งานนิเทศการศึกษา งานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ตามยุทธศาสตร์ และ
พัฒนามาตรฐานที่ 3 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ นที่ 3 โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือ งานนิเทศการศึกษา

3.1 จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้
สถานศึกษาพัฒนาการดาเนินการให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองความต้องการความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา โดยให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูต้ รงตาม
หลักสูตร โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการจัดกิจกรรมมีสอ่ื
การสอนทีห่ ลากหลาย เช่น สือ่ VDO สื่อPower Point สือ่ ทามือ มีการจัดแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของผูเ้ รียนตามระดับ
ความสามารถ เช่น เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ วิธกี ารสอนในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมชมรม กิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริม การประเมิน SDQ ปี ละ1 ครัง้ มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรูจ้ ากบันทึกหลังสอนนามา
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนจัดการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้ โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เสริมแรงทางบวก ครูใช้สอ่ื การสอนตามทีแ่ ผนการจัดการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้เช่น การใช้สอ่ื อินเตอร์เน็ต สือ่ ใบงาน
สือ่ VDO สือ่ ทามือ ครูใช้แหล่งเรียนรูต้ ามทีแ่ ผนจัดการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ครูจดั ทาบันทึกหลังสอนประเมินการจัดการเรียนรูต้ ามทีอ่ อกแบบไว้และแนวทางการพัฒนาเพือ่ ให้นกั เรียนมีผลการ
เรียนทีด่ ขี น้ึ โดยมีการจัดการเรียนเชิงบวก ครูจดั กิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม และส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณค่าพระวรสาร ครูให้ความยุตธิ รรมเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
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กับผูเ้ รียน ครูเสริมสร้างความสามัคคี กลมเกลียวในกลุ่มให้กบั ผูเ้ รียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชมรม
โครงการเปิ ดโลกสูอ่ าชีพ กิจกรรมกีฬาสี โครงการวิทยาศาสตร์ Funny With Science
ผลการพัฒนาสถานศึกษาครูจดั การเรียนการสอนทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ (Active Learning) ทาให้ผเู้ รียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบตั จิ ริงนาไปสูก่ ารเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ และยังยื
่ น ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรสถานศึกษา
ซึง่ ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม ครูรจู้ กั ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล ด้วยระบบการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและ
หลากหลาย ด้วยการจัดครูทต่ี รงตามความรูแ้ ละสบประการณ์และความถนัด จึงทาให้ผเู้ รียนสามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการเรียนรู้
สถานศึกษาพัฒนาดาเนินการให้ครูใช้สอ่ื เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยให้
ครูจดั ทาสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดทาสือ่ เทคโนโลยีในงานนิเทศการสอน ได้แก่ การใช้
อินเตอร์เน็ต ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ ป.2 เรือ่ ง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ใน
ระดับชัน้ ป.4 เรือ่ ง การวัดน้าหนักของวัตถุ วิทยาการคานวณ ในระดับชัน้ ป.4 เรือ่ ง เศรษฐีน้อยรูจ้ กั เก็บออม
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ ม.3 เรือ่ ง การเขียนคาสังจั
่ ดการตัวอักษร การใช้ Power Point ของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้ ป.1 เรือ่ ง Daily Activities ในระดับชัน้ ป.3 เรือ่ ง Jobs and Places ในระดับชัน้ ป.
4 เรือ่ ง Where are you from ? ในระดับชัน้ ป.4 เรือ่ ง Countries and Nationalities ในระดับชัน้ ป.4 เรือ่ ง
Components of a circle ในระดับชัน้ ม.3 เรือ่ ง New year festival ของกลุ่มสาระภาษาไทย ในระดับชัน้ ป.5 เรือ่ ง
คาราชาศัพท์และคาสุภาพ การใช้ VDO ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้ ป.1 เรือ่ ง Kinds of Room
in a House ในระดับชัน้ ป.2 เรื่อง 4 Seasons of the year ในระดับชัน้ ป.5 เรือ่ ง My Free Time ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชัน้ ป.4 เรือ่ ง เชื่อมันในการท
่
าความดี ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับชัน้ ป.3 เรือ่ ง ทิศ ในระดับชัน้ ป.6 เรือ่ ง เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการสารวจอวกาศ ของกลุม่ สาระภาษาไทย ใน
ระดับชัน้ ป.3 เรือ่ ง กลอนสี่ การใช้ วีดที ศั น์ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับชัน้ ป.5 เรือ่ ง การเปลีย่ นสถานะ
ของสสาร ของกลุ่มสาระศิลปะ ในระดับชัน้ ม.1 เรือ่ ง นาฏยศัพท์ การใช้เครือ่ งเสียง (บลูทธู ) ของกลุ่มสาระ ดนตรีนาฏศิลป์ ในระดับชัน้ ม.1 เรือ่ ง จังหวะเพลงไทย และยังมีการใช้สอ่ื ใบงาน ใบความรู้ บัตรคา และบัตรภาพ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดทาคูม่ อื ประกอบการสอน สือ่ การสอน วัสดุ อุปกรณ์ สือ่ เทคโนโลยี
และจัดทางานวิจยั ในชัน้ เรียน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นวิจยั แบบสารวจ ในปี การศึกษา 2562
ครูจดั บรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาหาความรูน้ อกสถานทีน่ อกเหนือจากในห้องเรียน มีการจัดบอร์ดและ
ป้ ายนิเทศให้ความรูต้ ่าง ๆ ของแต่ละกลุม่ สาระภายในโรงเรียน
ผลการพัฒนา ครูใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทาให้บรรลุตามเป้ าหมาย
67

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
สถานศึกษาพัฒนาดาเนินการให้ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน โดยส่งเสริมให้ครูวเิ คราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคล โดยให้ผเู้ รียนกรอก
เอกสารประวัตสิ ว่ นตัวส่งครูประจาชัน้ และฝ่ ายธุรการ ครูจดั ทาแบบประเมิน SDQ ปี ละ 1 ครัง้ โดยให้ผปู้ กครอง
นักเรียน และครูประจาชัน้ ทาการประเมินความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้ รียน ครูจดั ให้
ผูเ้ รียนสอบข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบร่วมของฝ่ ายการศึกษา ตัง้ แต่ระดับชัน้ ป.1-ม.3 ผูเ้ รียนมีการทาข้อสอบ PreTest , Post-Test ในรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ มีการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รียนในระดับป.
1-ม.3 และนาผลการประเมินมาจัดทาแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนหลากหลาย มีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศสรุปการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล โดยครูแต่ละกลุ่มสาระกรอกคะแนนของผูเ้ รียน คะแนนวิชา
แนะแนว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินสมรรถนะผูเ้ รียน ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมของโรงเรียน มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานในการดูแลผูเ้ รียนด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ให้ผปู้ กครองทราบ มีการแจกแบบรายงานประเมินผล
การสอบกลางภาคและ ปลายภาคของผูเ้ รียนทัง้ ในภาคเรียนที1่ และภาคเรียนที่ 2 ให้ผปู้ กครองทราบ มีการแจก
สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคลและรายงานประเมินมาตรฐานด้านผูเ้ รียนรายบุคคล
ให้
ผูป้ กครองทราบ เพือ่ ประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง ครูประจาชัน้ และฝ่ ายวิชาการในการดูแลและพัฒนา
ผูเ้ รียนและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ผลการพัฒนา คือ ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
สถานศึกษาพัฒนาการดาเนินการให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยพัฒนาเครือ่ งมือวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนทีม่ คี ุณภาพตามหลักการวัดผล
และประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูพ้ ร้อมทัง้ จัดเก็บเครือ่ งมืออย่างเป็ นระบบ โดยเลือกวิธแี ละเครือ่ งมือการวัดประเมินผลการ
เรียนรูเ้ หมาะสมกับธรรมชาติของผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย เช่นแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั และ
ประเมินผลการเรียน และพัฒนาการผูเ้ รียนมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล เช่น แบบวิเคราะห์ขอ้ สอบ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตามกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แบบประเมินผลการ
ทดสอบความรูก้ ่อนเรียนกับหลังเรียน แบบประเมินแผน มีการหาคุณภาพของเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผลการเรียน เช่น มีระบบจัดเก็บเครือ่ งมือวัดและประเมินผล แบบนิเทศ หรือแผนการจัดการเรียนรู้
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ครูออกแบบการเรียนรูโ้ ดยสร้างเครือ่ งมือการวัดและประเมินผลพัฒนาของผูเ้ รียนด้วยวิธกี าร และเครือ่ งมือ
ทีห่ ลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรูโ้ ดยพิจารณาคะแนนพัฒนา มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาผูเ้ รียนด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แผนนิเทศ ครู
เลือกใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการ
วัดและประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนก่อนเรียนเพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
เช่นแบบฝึกหัด
แบบทดสอบ มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพือ่ ติดตามดูพฒ
ั นาการในการเรียนรู้ ตลอดจนจุดบกพร่องของ
ผูเ้ รียนเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริม เช่น วิจยั ในชัน้ เรียน วิจยั แบบสารวจ มีการประเมินผลหลังสิน้ สุดการจัดการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพือ่ สรุปผลการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น มีการตัดสินผลการเรียนรูพ้ จิ ารณาจาก
คะแนนพัฒนาการ เช่นจากผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต (O-net ป.6,ม.3) โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย โดยการจัดวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการพัฒนาคือ ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผูเ้ รียนด้วยการศึกษาทา
วิจยั ในชัน้ เรียน การรูจ้ กั ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล จึงทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดให้มกี ารพัฒนาครูในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การแก้ไขและพัฒนา (PLC) โดยมีการกาหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 25 ชัวโมง/คน/ปี
่
ผ่านกิจกรรมสือ่ เทคโนโลยี สารสนเทศหรือ
แหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดโดยการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความบกพร่องในการเรียนรู้ จัดการอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ รู มีการระบุความรูท้ จ่ี าเป็ น (knowledge Mapping
) กลันกรองความรู
่
ท้ ไ่ี ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นห้อง มาแบ่งปั นความรูใ้ ห้กบั บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัด
ให้มกี ารนิเทศภายในสถานศึกษา ครูทกุ กลุ่มสาระได้รบั การนิเทศภาคเรียนละ 2 ครัง้ และมีการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรในเขตการศึกษาที่ 3 โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึง่ มี 6 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
โรงเรียนซางตา-ครูส้ ศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์แมรี่
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี และโรงเรียนคาเบรียล-อุปถัมภ์
ผลการพัฒนาการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
ให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนดียงิ่ ขึน้
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ทา

2. สรุปผลการประเมิ นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

ร้อยละ

มาตรฐาน 1. คุณภาพของเด็ก
75.79
ที่ 1
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัย
81.40
ของตนเองได้ (มฐ.1)
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
82.09
(มฐ.2)
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
72.73
(มฐ.3)
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน และ
66.94
แสวงหาความรูไ้ ด้ (มฐ.4)
มาตรฐาน 2. กระบวนการบริ หารและการจัดการ
85.45
ที่ 2
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
100
ท้องถิน่ (7.1)
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน(5.8)
83.00
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์(5.5,6.5,9.2)
83.00
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
80.00
(7.5,9.1)
๒.๕ ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุนการจัด
80.00
ประสบการณ์ ( 9.1)
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม(มฐ.8) 86.67
มาตรฐาน 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
83.00
ที่ 3
๓.๑ จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
83.00
ศักยภาพ(5.2)
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
83.00
(5.3,5.7 )
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
83.00
(5.6)
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
83.00
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก(5.4,5.5,5.9)
สรุปผลการประเมิ นระดับปฐมวัย
(ผลเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1+2+3)
81.41

ระดับ
คุณภาพ
ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 กาลังพัฒนา = ต่ากว่า 60
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน 1. คุณภาพผูเ้ รียน
ที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของผูเ้ รียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ (3.1,4.1,5.3)
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา (4.1,4.2,4.3)
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (4.4)
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (3.2)
๕. มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (5.1,5.4)
๖. มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทต่ี ่องานอาชีพ (มฐ.6)
1.2 คุณลักษณที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด (2.1,2.2,14.1.1)
๒. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย (2.1.3(7))
๓. การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย(2.3)
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม (มฐ.1)
มาตรฐาน 2.กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ที่ 2
๒.๑ มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน (12.1-12.2)
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (12.2-12.6)
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย (10.1-10.6)
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ (7.7,8.4,10.5,13.2)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

82.13
77.95
78.52

ดีเลิ ศ

65.21
100
73
98.10
93.20
99.42
92.96
93.16
87.26
90.14
92.50
97.68
91.17

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

83
93

(11.1,11.2)

๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

83.50

(11.2,13.2)

มาตรฐาน 3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ที่ 3
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ในชีวติ ได้
(7.3)
๓.๒ ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้ (เกณฑ์ 7.4)
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก(7.2,7.3.3)
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ(7.5)
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (13.2)
สรุปผลการประเมิ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(ผลเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1+2+3)

91.03
100

ยอดเยี่ยม
5

79.30
93.10
82.76
100

3
5
4
5

87.77

ดีเลิ ศ

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 กาลังพัฒนา = ต่ากว่า 60
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ตอนที่ 3 จุดเด่น
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1) ด้านร่างกาย เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย เนื่องจากสถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
เด็กปฐมวัย โครงการอาหารเสริม (นม) กิจกรรมอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการกีฬาสี
ตรวจสุขภาพมีประวัตขิ องเด็ก มีการชังน
่ ้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือนตลอดปี การศึกษา ครูจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจาวันเพือ่ ส่งเสริมให้เด็กรักการออกกาลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเอง
ได้สมวัย
2) ด้านอารมณ์ จิ ตใจ เด็กมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี สามารถแสดงความตระหนักในตนเอง มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ
ตนเองและผูอ้ น่ื และมีความสุขกับการเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ รอบตัวเนื่องจากเด็กได้รบั การดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว ครู รวมถึงสถานศึกษา
3) ด้านสังคม สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั อดทนรอคอย มีความซื่อสัตย์ รูจ้ กั ประหยัด
รูค้ ุณผูอ้ ่นื มีเมตตากรุณา มีน้าใจเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย กิจกรรมเรียนคา
สอน การนังสมาธิ
่
เด็กได้รบั การเรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีส่ ทิ ธิของตนเองและสิทธิของผูอ้ ่นื
4) ด้านสติ ปัญญา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านสติปัญญา มีกจิ กรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
1) ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจ มีความมุ่งมัน่ มีหลักการบริหาร และมีวสิ ยั ทัศน์ทด่ี ใี นการบริหารงาน สามารถ
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตัง้ ใจ และมีความพร้อมในการ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามบทบาท
2) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ท่สี อดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปู การศึกษา
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิ การประจาปี ท่สี อดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รียนทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
4) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญตามมาตรฐานตาแหน่ ง โดยการ
สนับสนุนให้ครูได้รบั การอบรมทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างมีศกั ยภาพ
5) จัดให้ครูมเี พียงพอกับชัน้ เรียน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรูแ้ ละจัดให้มสี ่อื เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูส้ นับสนุนการจัดประสบการณ์และจัดครูเข้ารับการอบรมเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
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การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั
ประสบการณ์ตรงจากสือ่ อุปกรณ์ของจริงและเรียนรูจ้ าการเล่นได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้
2) ครูพฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ มีความตัง้ ใจ มุง่ มันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มเวลา และเต็ม ความสามารถ
3) ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนแสวงหาความรูจ้ ากสือ่ เทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) ครูให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
5) ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย
6) ครูทุกคนตัง้ ใจ มุง่ มันในการพั
่
ฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูจ้ ากสือ่
เทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7) ครูทุกคนทาวิจยั ในชัน้ เรียน ปี การศึกษาละ ๑ เรือ่ ง
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คุณภาพผูเ้ รียน
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สูงกว่าระดับชาติ
2) ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู/้ นาเสนอผลงานใน
การเรียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการประชุมหลายรูปแบบ เช่น การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี
4 ฝ่ าย การประชุมครูประจาเดือน การประชุมฝ่ ายต่าง ๆ เพือ่ ให้ทุกฝ่ ายได้มสี ว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมายทีช่ ดั เจน
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายโดยใช้สอ่ื นวัตกรรม
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจ และให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการมีสว่ นร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการ สร้างแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
3) ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารในการกระจายอานาจให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบตั งิ าน และรับฟั งความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงานเพือ่ เป็ นข้อมูลสะท้อนในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
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4) ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ มีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง มีความคิดริเริม่ ในการบริหารงานทีเ่ น้นยกระดับพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1) ครูผสู้ อนประพฤติปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่างในการเป็ นครู อุทศิ ตน เสียสละเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
2) ครูจดั กระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
3) สถานศึกษาได้ทาข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ (MOU) ระหว่างผูบ้ ริหาร ครู กับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีตงั ้ ตรงจิตร พาณิชยการ เพือ่ ร่วมมือจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดประสิทธิผลมากขึน้ และชุมชนให้ความร่วมมือ
เรือ่ งทักษะอาชีพในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และคอมพิวเตอร์ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
4. จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
- การทากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
- การพัฒนา ปลูกฝั งในเรือ่ งสุขนิสยั ทีด่ ี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้า
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ให้เป็ นนิสยั
- การยืนตรงเมือ่ ได้ยนิ เพลงชาติ
- การใช้คาพูดขอบคุณ ขอโทษ
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
- ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
- จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
- กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
- เพิม
่ เติมอุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายให้มเี พียงพอกับความต้องการ
- พัฒนาเครือ
่ งเล่นสนาม ให้มหี ลากหลายขึน้ และระบบสาธารณูปโภค
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คุณภาพผูเ้ รียน
1) นาผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้ตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็ นระบบ
2) นาผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการวัดผล ปรับเครือ่ งมือประเมิน รวมทัง้ กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ให้สงู ขึน้ ทุกระดับการศึกษา
3) พัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
4) ส่งเสริม พัฒนาการของผูเ้ รียนทีไ่ ม่สมส่วน
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
1) การควบคุมคุณภาพตามกระบวนการ PDCA จะต้องมีการกระทาในทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้ากลุม่ สาระ หัวหน้างาน ตลอดจน คณะครู และบุคลากรอื่น ๆ ในกระบวนการ
ปฏิบตั คิ วรทีจ่ ะประเมินตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาการบริหาร และการจัดการในการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ
และเป็ นวงจรตลอดปี การศึกษา เพือ่ ให้การบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1) พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนรูจ้ กั ประยุกต์ใช้สอ่ื เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน
2) พัฒนากระบวนการจัดทาข้อสอบวัดและประเมินผล โดยเน้นข้อสอบทีต่ รงตามตัวชีว้ ดั เน้น
กระบวนการคิด และมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับการศึกษา
3) ควรกาหนดแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
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5. แนวทางการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
5.1 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 1
- ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยการสนับสนุนให้ครูเพิม่ พูนความรูจ้ ากการ
เข้ารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ
- จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงทีเ่ น้นให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างรอบ
ด้าน
- กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5.1 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 1 (ด้านผูเ้ รียน)
5.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย
5.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
5.1.3 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการผูเ้ รียนทีไ่ ม่สมส่วน
5.2 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 2 (ด้านกระบวนการบริ หารจัดการ)
5.2.1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย
5.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ
5.2.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้การอบรมกระบวนการการประกันคุณภาพ PDCA
อย่างต่อเนื่อง
5.3 แผนปฏิ บตั ิ งานที่ 3 (ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ)
5.3.1 ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นากระบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เช่น Professional Learning Community / โครงงาน เป็ นต้น
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ภาคผนวก
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
2. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. (รอบ 2 - รอบ 3)
5. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
- ตารางผลการประเมินรายมาตรฐาน ปี การศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐาน ปี การศึกษา 2560 – 2562
- ตารางเปรียบเทียบผลประเมินมาตรฐาน (ภาพรวม) ระดับการศึกษขัน้ พืน้ ฐาน
- ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพกฐ. กับ มาตรฐานการศึกษา EABA และหน่วยงาน
รับผิดชอบ
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ปี การศึกษา 2562
ค่า
เป้ าหมาย
กาหนด
ที่ได้
เป้ าหมาย

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตารฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 มีสขุ ภาพจิตทีด่ แี ละมีความสุข
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 มีทกั ษะชีวติ และปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทยประมุข
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข และปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 มีความสามารถในการคิดทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 มีจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.4 มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.5 เด็กมีความรูพ้ น้ื ฐานสมวัย
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.3 ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนทีส่ ร้างวินยั เชิงบวก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.4 ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.5 ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ต่ี นรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.6 ครูจดั บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
กับวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.7 ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก และผูป้ กครอง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.8 ครูมวี ุฒแิ ละความรูค้ วามสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.9 ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรอง เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริ หารปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิ ดประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.2 ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผล
หรือการวิจยั เป็ นฐานความคิดทัง้ ด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.4 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนด
ไว้ใน แผนปฏิบตั กิ าร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.5 ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.6 ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.7 เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
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ค่า
เป้ าหมาย
กาหนด
ที่ได้
เป้ าหมาย
80
83
80

83

80
80

83
83

80

83

80

83

80
80
80

83
83
83

80

94.29

80
80

80
80

80

100

80

100

80

100

80

100

80

100

ค่า
เป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
กาหนด
ที่ได้
เป้ าหมาย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
80
84.00
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีค่ รอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
80
100
ท้องถิน่ และนาสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4 สร้างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและ
ท้องถิน่
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.5 จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานการศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.6 จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานการศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1 มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
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80

80

80

80

80

80

80
80

80
86.67

80
80

80
100

80

80

80

100

80

80

80

80

75

80.00

75

80

75

80

ค่า
เป้ าหมาย
กาหนด
ที่ได้
เป้ าหมาย

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา
วิ สยั ทัศน์ และจุดเน้ นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ 1่ี 0.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา
วิสยั ทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ 1่ี 0.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริ ม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิ รปู
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
ตัวบ่งชีท้ 1่ี 1.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกีย่ วกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชีท้ 1่ี 1.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
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75

80

75

80

75

80

75

80

75

80

75

80

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลสอบระดับชาติ
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
และมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2560-2562
ปี การศึกษา 2560
ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ
สูง
ระดับ
ระดับ
สูง
ระดับ
ระดับ
สูง
โรงเรียน ประเทศ กว่า/ โรงเรียน ประเทศ กว่า/ โรงเรียน ประเทศ กว่า/
ตา่
ตา่ กว่า
ตา่
กว่า
กว่า

ระดับชัน้

วิ ชา

ป.6

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ย

53.85
42.35
43.13
43.35
45.67

46.54
37.07
39.08
36.28
39.74

+7.31
+5.28
+4.05
+7.07
+5.93

62.27
45.07
42.59
49.67
50.00

55.02
37.44
39.89
39.18
43.00

+7.25
+7.63
+2.70
+10.49
+7.00

56.24
35.92
38.83
43.91
43.72

49.03
32.85
35.51
34.36
37.93

+7.21
+3.07
+3.32
+9.55
+5.79

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2560-2562
ระดับชั ้
น

ม.3

วิ ชา

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเท
ศ
เฉลี่ย

ปี การศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ สูงกว่า/
โรงเรียน ประเทศ ตา่ กว่า
46.50
22.00
31.11
31.78

48.29
26.30
32.28
30.45

-1.79
-4.30
-1.17
+1.33

ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562
ระดับ ระดับ สูงกว่า/ ระดับ ระดับ สูงกว่า/
โรงเรีย ประเท ตา่ กว่า โรงเรียน ประเท ตา่ กว่า
น
ศ
ศ
53.31 54.42 -1.11
51.79 55.14 -3.35
31.82 30.04 +1.78
22.56 26.73 -4.17
38.22 36.10 +2.12
26.74 30.07 -3.33
32.13 29.45 +2.68
29.69 33.25 -3.56

32.85

34.33

-1.48

38.87

82

37.50

+1.37

32.69

36.30

-3.61

ตารางเปรียบเทียบร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจากัดล่าง
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2560-2562
ระดับชัน้

ป.6

ม.3

วิ ชา

ปี การศึกษา 2560

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ย
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม 2 ระดับ

57.14
41.67
45.24
40.48
46.13
30.55
27.78
30.55
25.00
28.47
37.30

83

ปี การศึกษา
2561
69.74
53.95
55.26
67.10
61.51
53.33
46.67
66.67
68.89
58.89
60.20

ปี การศึกษา
2562
70.11
58.62
58.62
59.77
61.78
40.00
32.50
30.00
30.00
33.12
47.45

เฉลี่ย
65.66
51.41
53.04
55.78
56.47
41.29
35.65
42.41
49.63
42.25
49.36

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ปี การศึกษา 2562
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ค่า
เป้ าหมาย

ค่า
ความ
สาเร็จ

มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะที่ดี และมีสนุ ทรียภาพ

95

91.38

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.3 สามารถป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อ ความรุนแรง
โรคภัยอุบตั เิ หตุและปั ญหาทางเพศ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ให้เกียรติผอู้ ่นื
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ และสร้าง
ผลงานตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์

96
90
96

99.81
73.19
99.81

95
95
95

83.65
91.06
98.48

96

97.51

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
มาตรฐานที่ 3

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอือ้ อาทรผูอ้ ่นื และกตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีต่ ่างกัน
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

96
96
96
95
94

96.49
98.48
99.05
96.01
89.45

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 มีนิสยั และทักษะการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสือ่ สารและเป็ นพลเมืองดิจติ อล
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดวิ เคราะห์ คิ ดอย่างมีวิจารณญาณ

94
94
94

78.90
100
75.37

94

77.19

94
94
94

78.29
80.80
65.21

ต่อเนื่ อง

คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล (Bloom’s Taxonomy)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั งและดู และสือ่ สาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง (ความรูค้ วามเข้าใจ)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธกี ารของตนเอง (นาไปใช้)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (วิเคราะห์)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.4 มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ (สังเคราะห์)

84

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ค่า
เป้ าหมาย

ค่า
ความ
สาเร็จ

มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร

80

78.54

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละกลุม่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ (ตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษา
กาหนด)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.4 ผลการทดสอบรวบอดระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจต
คติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต

80

98.67

80
80
50
94

88.82
80.23
47.24
97.34

ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุง่ มันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.4 มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

94
94
94
94

97.53
97.15
97.72
96.77

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล

94

90.55

ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1 ครูมกี ารกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.2 ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4 ครูใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ั ญญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.5 ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยวิธกี าร
ทีห่ ลากหลาย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการเรียนและ คุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.7 ครูมกี ารศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ นรับผิดชอบและ ใช้ผลในการ
ปรับปรุงการสอน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.8 ครูประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสถานศึกษา

94

96.10

94

86.21

94

100

94

79.31

94

87.76

94

100

94

69

95

100

85

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 8

ผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล

ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.2

ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน
ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.3
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.4
ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.5
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ ายและผูป้ กครอง ชุมชนปฏิ บตั ิ งานตาม

ค่า

ค่า

เป้ าหมา

ความ

ย

สาเร็จ

96

94

95
95

100
90

96
96
91
94

90
92
97.70
97.67

95
95
93
95

100
100
93
91.17

95
95

96
88

95

95

95

88

95

95

95

85

บทบาท หน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1
คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบกาหนด
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.2
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ ายรูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบกาหนด
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.3
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิ จกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.4
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.5
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10.6

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
จัดรายวิชาเพิม่ เติมทีห่ ลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ง่ เสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รียน
สนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง
นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ค่า

ค่า

เป้ าหมาย

ความ
สาเร็
จ

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเ้ ู รียน พัฒนาเต็ม

94

94.22

94

94

91

92

94
95

96.66
93.07

มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.4
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.5
นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.6
มีการจัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

95
95

90
95

95

100

95
95

100
80

95

93.40

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง

85

86

85

96

85

75

ศักยภาพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11.1

ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารเรียนมันคง
่ สะอาดและปลอดภัย มีสงิ่ อานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดสี ภาพแวดล้อมร่มรืน่ เหมาะสมแก่การเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11.2
มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11.3
จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12.2

การเรียนรู้ (CSR. And PLC.)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 13.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 13.2

การให้ความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้อมขององค์กร
(corporate Social Responsibility : CSR)
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การแก้ไขและพัฒนา
(professional Learning community : PLC.)
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่า

ค่า

เป้ าหมา

ความ

ย

สาเร็จ

95

90

จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริ ม

91

90

93

90

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิ จกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิ รปู การศึกษาเพื่อ พัฒนาและ

95

80

ตัวบ่งชีท้ ่ี 15.1 จัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทาง การปฏิรปู การศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาคาทอลิ กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

95
95

80
80

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิ กของอัครสังฆมณฑล

93

93

93
93

95
97.14

93
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิ สยั ทัศน์ ปรัชญาและ จุดเน้ น
ที่กาหนดขึน้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 14.1

ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้

กรุงเทพฯ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16.3

ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
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4. ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผา่ นมา
ระดับผลการประเมิน
รอบการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
ดีมาก
ดีมาก
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมินจากหน่ วยงานภายนอก
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม
เมือ่ วันที่ 20 ถึง 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน
3 กลุม่ ตัวบ่งชี้ คือ กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ กลุม่ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม ซึง่ สรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้าหนัก คะแนน
ทีไ่ ด้
คะแนน
กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
89

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๖๕
๙.๕๐
๙.๔๕
๙.๐๑
๑๔.๐๓
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๔๕๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน รักษา
๕.๐๐
มาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป ใช่
ไม่ใช่
สถานศึกษามีตวั บ่งชีท้ ไ่ี ด้ระดับดีขน้ึ ไป ๑๐ ตัวบ่งชีจ้ าก ๑๒ ตัวบ่งชี้ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๙๑.๑๙

ดีมาก

5. โครงสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอน
5.1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แสดงโครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 – 6 ปี การศึกษา 2562
สาระการเรียนรู้พืน้ ฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ฯ
- ประวัตศิ าสตร์
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
รวมสาระการเรียนรู้พืน้ ฐาน
สาระการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. หน้าทีพ่ ลเมือง
2. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3. ภาษาจีนกลาง
4. พิมพ์ดดี เบือ้ งต้น
รวมสาระการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชมรม
4. กิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารรประโยชน์
รวมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวม (ชัวโมง)
่

ป. 1
(ชัวโมง/ปี
่
)
200
200
80
80
40
40
40
40
120
840

ป. 2
(ชัวโมง/ปี
่
)
200
200
80
80
40
40
40
40
120
840

ป. 3
(ชัวโมง/ปี
่
)
200
200
80
80
40
40
40
40
120
840

ป. 4
(ชัวโมง/ปี
่
)
160
160
80
80
40
40
80
80
120
840

ป. 5
(ชัวโมง/ปี
่
)
160
160
80
80
40
40
80
80
120
840

ป. 6
(ชัวโมง/ปี
่
)
160
160
80
80
40
40
80
80
120
840

40
40
80

40
40
80

40
40
80

40
40
40
120

40
40
40
120

40
40
40
120

40
40
30
10

40
40
30
10

40
40
30
10

40
40
30
10

40
40
30
10

40
40
30
10

120
1,040

120
1,040

120
1,040

120
1,080

120
1,080

120
1,080
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แสดงโครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้พืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมสาระการเรียนรู้พืน้ ฐาน
สาระการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาจีนกลาง
คอมพิวเตอร์
คริสตศาสตร์
เพศศึกษา
หน้าทีพ่ ลเมือง
รวมสาระการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมเพือ่ สังคม
สาธารณประโยชน์
รวมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมเวลาเรียน
รวมเวลาทัง้ หมด

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
(นก.)
(นก.)

มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
(นก.)
(นก.)

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
(นก.)
(นก.)

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

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

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

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

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

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
440 (11.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
20 (0.5)
120 (3.0)

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

20
20
15
5

20
20
10
10

20
20
15
5

20
20
10
10

20
20
15
5

20
20
10
10

60
620

60
620

60
620

60
620

60
620

60
620

1,240

1,240
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1,240

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิ นรายมาตรฐาน ปี การศึกษา 2560 – 2562
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน
ผลประเมิ น
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61)
การศึกษาฯ
เปรียบเทียบ ปี
สถานศึกษา
การศึกษา
2560 2561 2562
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
91.75 81.28 75.79
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
มฐ.1
96.97 87.09 81.40
ได้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
มฐ.2
93.81 85.48 82.09
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
มฐ.3
87.91 80.38 72.73
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรู้
มฐ.4
88.31 72.17 66.94
ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
92.00 92.13 85.45
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
7.1
100 96.00 100
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
5.8
100 100 83.00
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
5.5,6.5,
100 90.00 80.00
9.2
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
7.5, 9.1 80.00 93.40 80.00
๒.๕ ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุนการจัด
9.1
80.00 80.00 80.00
ประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มฐ.8
92.00 93.40 86.67
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
97.62 82.26 83.00
๓.๑ จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
5.2
100 93.33 83.00
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
5.3, 5.7
100 100 83.00
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สอ่ื และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับวัย
5.6
100 71.43 83.00
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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5.4, 5.5,
5.9

90.48 64.29 83.00

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.
มาตรฐาน/
เกณฑ์
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสือ่ สารและการคิด
คานวณ
ทางวิ ชาการ
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
๕. มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ
๑.๒คุณลักษณะ ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
ที่พึงประสงค์
๓. การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและ
ของผูเ้ รียน
หลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์
ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
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มาตรฐาน
การศึกษา
ของโรงเรียน

ผลประเมิ น
เปรียบเทียบ
2560 2561 2562

3.1,4.1,5.3

94.93 87.96 77.95

4.1,4.2,4.3

99.06 98.78 78.52

4.4
3.2

98.88 98.95 65.21
98.88 96.68 100

5.1,5.4
มฐ.6
2.1,2.2,14.1.1
2.1.3(7)
2.3

62.95
98.50
99.81
100
100

มฐ.1

95.50 97.90 87.26

73.34
99.30
97.90
100
95.64

73
98.10
99.42
92.96
93.16

12.1,12.2
12.2-12.6
มฐ.10

79
72
84

85
79
93

92.50
97.68
91.17

7.7,8.4,10.5,
13.2
11.1,13.1

74

81

83

86

90

93

11.2,12.3

66

81

83.50

7.3

84

92

100

7.4
7.2,7.3.3

86
91 79.30
84.50 93.50 93.10

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

7.5
13.2

89
60

93
75

82.76
100

เปรียบเทียบผลประเมิ นรายมาตรฐาน(ภาพรวม)ระดับปฐมวัย
2560
มาตรฐาน

2561

2562

ร้อยละ
ทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

1. คุณภาพเด็ก

91.75

81.28

ดีเลิศ

75.79

ดี

2. กระบวนการบริหารจัดการ

92.00

92.13

ดีเลิศ

85.45

ดีเลิศ

3. การจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ

97.62

ยอด
เยีย่ ม
ยอด
เยีย่ ม
ยอด
เยีย่ ม

82.26

ดีเลิศ

83.00

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

85.22

ดีเลิ ศ

81.41

ดีเลิ ศ

ผลเฉลี่ย

93.79

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ
ทีไ่ ด้ คุณภาพ ทีไ่ ด้ คุณภาพ

ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม = 90 – 100/ 4 ดีเลิศ =80-89/ 3 ดี = 70 – 79 / 2 ปานกลาง = 60 – 69 / 1 กาลังพัฒนา = ต่ากว่า 60

เปรียบเทียบผลประเมิ นรายมาตรฐาน (ภาพรวม) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐาน

1. คุณภาพผูเ้ รียน
2. กระบวนการบริหารจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผลเฉลี่ย

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา 2561 ปี การศึกษา 2562
2560
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ ที่ได้ คุณภาพ ที่ได้ คุณภาพ
95.50
ยอด
95.18 ยอดเยีย่ ม 87.67 ดีเลิ ศ
เยีย่ ม
76.83
ดี
84.83
ดีเลิศ
90.14
ยอด
เยีย่ ม
80.70
ดีเลิศ
88.90
ดีเลิศ
91.03
ยอด
เยีย่ ม
84.34
ดีเลิ ศ 89.63
ดีเลิ ศ
87.77 ดีเลิ ศ
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ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ กับมาตรฐานการศึกษา EDBA และหน่ วยงานรับผิดชอบ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหา
ความรูไ้ ด้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่

มาตรฐาน
การศึกษา
EDBA

พัฒนาคุณภาพเด็ก

มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4

พัฒนาคุณภาพเด็ก
พัฒนาคุณภาพเด็ก
พัฒนาคุณภาพเด็ก

7.1

พัฒนาหลักสูต
สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูต
สถานศึกษา
วิจยั และพัฒนาสือ่ ฯ
บริหารทัวไปปฐมวั
่
ย

5.9

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์

5.5
6.5
9.2
7.5
9.1

๒.๕ ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุ นการจัด
ประสบการณ์

9.1

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
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หลัก/ร่วม

มฐ.1

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยเด็ก
ปฐมวัย
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยเด็ก
ปฐมวัย
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพภายในปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (6 ส.ค. 61)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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มาตรฐาน
การศึกษา
EDBA

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

5.2

นิเทศครูปฐมวัย

5.3
5.7
5.6

พัฒนาหลักสูต
สถานศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- งานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ปฐมวัย
- งานวิจยั และพัฒนา
สือ่ การเรียนการสอน
ปฐมวัย
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

5.4
5.5
5.9

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กับมาตรฐานการศึกษ EDBA และหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เกณฑ์

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสือ่ สาร
และการคิดคานวณ
ทางวิ ชาการ
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖. มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องาน
อาชีพ

๑.๒
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รียน

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษากาหนด
๒. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
๓. การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
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มาตรฐาน
การศึกษา
EDBA
3.1
4.1
5.3
4.1
4.2
4.3
4.4
3.2
5.1
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
2.1
2.2
14.1.1
2.1.3(7)
2.3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

กลุม่ สาระภาษาไทย

กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระการงานและ
เทคโนโลยี
งาน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
กลุม่ สาระการงานและ
เทคโนโลยี

งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน,
งานคุณธรรมจริยธรรม
กลุม่ สาระภาษาไทย
กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลฯ
งานบริหารความเสีย่ ง
งานแนะแนว,งานชมรม
กลุม่ สาระศิลปะ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน

12.1
12.2
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
10.1
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้ าหมาย
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
7.7
8.4
10.5
13.2
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการ
11.1
เรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
13.1
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่ สนับสนุ นการบริหารจัดการและการ 11.2
จัดการเรียนรู้
12.3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไป 7.3
ประยุกต์ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
7.4
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
7.2
7.3.3
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนา 7.5
ผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและ
13.2
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานสารสนเทศ

งานหลักสูตร
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
งานนิเทศ

งานนิเทศ,
งานบุคลากร
งานหลักสูตร
งานอาคารสถานที,่ งาน
หลักสูตร /งาน 8 กลุม่ สาระ
งานหลักสูตร /
งานสารสนเทศ
งานนิเทศ
งานนิเทศ
งานนิเทศ
งานนิเทศ
งานหลักสูตร

