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คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  ฉบับนี้  

จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผล

การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหาร

จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 3 มาตรฐาน เพ่ือนําเสนอ

รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนเผยแพรตอ

สาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน

การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมใน

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงาน

ฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ในป

การศึกษา 2563 ตอไป 
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สวนที่ 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  รหัส  1120100084  ท่ีตั้งเลขท่ี 11/2  หมู 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท  038-311068 , 038-

322268 โท ร ส า ร  038-310935  e-mail : stpaulconvent@sp.ac.th  website : www.sp.ac.th  ได รั บ

อนุญาตจัดตั้งเม่ือวันท่ี  20 เมษายน พ.ศ. 2494  เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

จํานวนนักเรียน 1,742 คน  จํานวนบุคลากรโรงเรียน 161 คน (ณ วันท่ี 11 พฤศจกิายน 2562) 

 

ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

 ระดับปฐมวัย 

 1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 

  2.2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ  แจมใส  ราเริงสมวัย     

  2.3) การจัดการเรียนรูการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยจัดโครงการบาน 

นักวิทยาศาสตรนอย 

  2.4) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด  รมรื่น  สวยงาม 

  2.5) โรงเรียนจัดใหมีสื่อเพ่ือการเรียนรูของเด็กอยางปลอดภัยและเพียงพอพรอมใหบริการสื่อ

   เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน  การจัดประสบการณของเด็ก 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สํารวจชุมชน  เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูใหกับเด็กมากข้ึน  ท้ังใหชุมชนมีสวน 

   รวมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กมากยิ่งข้ึน   

  3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2  หาแนวทางทําความรวมมือกับคณะครุศาสตร  ในการพัฒนาครูใหตรงกับ 

   ความตองการของครู  เชน  การจัดทําการเรียนการสอน การคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนข้ันตอน 

    (Coding) 

 4) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  4.1) โรงเรียนสตรีลวน 

  4.2) ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ1-3 ระดับ “ดีมาก” ท้ังสามรอบ 

  4.3) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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  5.1) จัดโครงการนอมนําทําตามพอสอนเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 

 

 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (RT, NT, O-NET) สูงกวา  

   ระดบัประเทศ ระดับภาค ระดับตนสังกัด และระดับจังหวัด ในทุกชวงชั้น 

  2.2) สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกครูและบุคลากร 

  2.3) ครูมีวุฒิตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณทางวิชาชีพ  

  2.4) โรงเรียนมีความพรอมท้ังในดานสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอน 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สงเสริมครูและบุคลากรศึกษาดูงานท่ีตางประเทศอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียม 

   ความพรอมรอรับการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากลครั้งท่ี 2 

  3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2  พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

  3.3) แผนปฏิบัติงานท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแก 

   ผูอ่ืนได  

 4) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  4.1) โรงเรียนสตรีลวน 

  4.2) ไดรับโลรางวัลและเกียรติบัตรผานการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก” 

  4.3) ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1-3 ระดับ “ดีมาก” ท้ัง 3 รอบ 

                4.4) โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ไดรับรางวัลประเภทสถานศึกษารักษามาตรฐานพรอม 

   เปนตนแบบระดับเพชรปท่ี 2 

 5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  5.1) การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

  5.2) การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา  

  5.3) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning 

  5.4) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

  5.5) การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร

   (Coding) 

  5.6) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
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  5.7) การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

  5.8) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

  5.9) การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน 

 

 

     ลงนาม....................................................(ผูอํานวยการโรงเรยีน) 

     (  นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา  ) 

                     วันท่ี  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

 1.1) โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  รหัสโรงเรียน  1120100084 

  ท่ีตั้งเลขท่ี  11/2 หมู 3 ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท038-311068, 038-322268 โทรสาร 038-310935 e-mail : stpaulcon-

vent@sp.ac.th  website : www.sp.ac.th  ไดรับอนุญาตจัดต้ังเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2494  เปดสอน

ระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนนักเรียน 1,742 คน จํานวนบุคลากรโรงเรียน 161 คน 

(ณ วันท่ี 11 พฤศจกิายน 2562) 

 

 ลักษณะผูรับใบอนุญาต  

   บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 

    หางหุนสวนจํากัด/บริษัท 

    มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

    มูลนิธิในคริสตศาสนา 

    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

    อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................  

 

 ประเภทโรงเรียน 
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    ประเภทโรงเรียนในระบบ 

    สามัญศึกษา 

    การกุศลของวัด 

    การศึกษาพิเศษ 

    การศึกษาสงเคราะห 

    ในพระราชูปถัมภ 

    สามัญปกติ 

    อิสลามควบคูสามัญ  

 

การจัดการเรียนการสอน 

    ปกติ  (สามัญศึกษา) 

    English  Program   ไดรับอนุญาตเม่ือ................................................... 

 

 

 

 

 1.2) จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับท่ีเปดสอน 

ระดับท่ีเปดสอน 

จํานวนหองเรียน จํานวนผูเรียนปกติ  
จํานวนผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษ 
รวม

จํานวน

ผูเรียน 
หองเรียน

ปกต ิ

หองเรียน 

EP 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับกอนประถมศึกษา       

อนุบาลปท่ี 1 4 - - 106 - - 106 

อนุบาลปท่ี 2 3 - - 89 - - 89 

อนุบาลปท่ี 3 3 - - 77 - - 77 

รวม 10 - - 272 - - 272 

ระดับประถมศึกษา        

ประถมศึกษาปท่ี 1 4 - - 106 - - 106 

ประถมศึกษาปท่ี 2 4 - - 105 - - 105 

ประถมศึกษาปท่ี 3 3 - - 108 - - 108 

ประถมศึกษาปท่ี 4 4 - - 120 - - 120 

ประถมศึกษาปท่ี 5 4 - - 122 - - 122 
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ประถมศึกษาปท่ี 6 5 - - 158 - - 158 

รวม 24 - - 719 - - 719 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน       

มัธยมศึกษาปท่ี 1 4 - - 123 - - 123 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 4 - - 130 - - 130 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 4 - - 123 - - 123 

รวม 12 - - 376 - - 376 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

มัธยมศึกษาปท่ี 4 4 - - 132 - - 132 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 4 - - 135 - - 135 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4 - - 108 - - 108 

รวม 12 - - 375 - - 375 

รวมท้ังส้ิน 58 - - 1,742 - - 1,742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3) จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  1.3.1) สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา     1 

   - ผูรับใบอนุญาต - - 1 - - 

   - ผูจัดการ - - 1 - - 

   - ผูอํานวยการ - - 1 - - 

   - รอง/ผูอํานวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 

2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย      

   - ครูบรรจุ 1 14 - - 15 
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   - ครูตางชาต ิ - 3 - - 3 

3. ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

   ระดับประถมศึกษา      

   - ครูบรรจุ - 30 1 - 31 

   - ครูตางชาต ิ - 16 - - 16 

   ระดับมัธยมศึกษา      

   - ครูบรรจุ 1 29 6 - 36 

   - ครูตางชาติ  - 8 1 - 9 

รวม 2 100 8  110 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

   - เจาหนาที ่ 3 11 1 - 15 

5. อ่ืนๆ (ระบุ) ครูพ่ีเลี้ยง,รานคา, 

   ครูไมบรรจุ 

10 24 1 - 35 

รวม 13 35 2  50 

รวมทั้งสิ้น 15 135 11  161 
 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับปฐมวัย 

จํานวนผูเรียนตอครู    12 : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง   26.: 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผูเรียนตอครู    16 : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง  30 : 1 

 ระดับมัธยมศึกษา 

จํานวนผูเรียนตอครู    18. : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง  31. : 1 

 

 

  1.3.2)  สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 

    กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันใหกรอกขอมูลในระดับท่ีมีจํานวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 

    กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชาในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก  ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ปฐมวัย 11 4 - - - - 
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ภาษาไทย - - 5 1 6 - 

คณิตศาสตร - - 4 2 4 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 4 - 8 - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 4 2 9 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 2 - 

ศิลปะ - - 5 - 3 - 

การงานอาชีพ - - 3 1 4 - 

ภาษาตางประเทศ - - 5 1 5 1 

 

  1.3.3)  สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จํานวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

     - ลูกเสือ - - 

     - เนตรนาร ี 28 11 

     - ยวุกาชาด - - 

     - ผูบําเพ็ญประโยชน - - 

     - รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 

     - กิจกรรมชมุนุม ชมรม 13 16 

     - อ่ืนๆ...ใหระบุ STEM 4 9 

  กิจกรรมแนะแนว - 4 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3.4)  สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 
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ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 

จํานวน

ผูบังคับบัญชา 

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 15 5 10   

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  17 11 6   

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 20 12 8   

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -  

ยุวกาชาด - - - -  

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -  

รวม 52 28 24   

 

  1.3.5)  สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จํานวนครูท่ีเขารับ 

การอบรม 
หนวยงานท่ีเขารับการอบรม ป พ.ศ. 2562 

2 1. โรงแรมทีเค  พาเลซ  แจงวัฒนะ  กรุงเทพฯ 29-30  เมษายน  2562 

1 2. เครือขายสุจริตไทย  บริษัทสุจริตไทย จํากัด 

   http://www.thaihonesty.org/ 

21  พฤษภาคม  2562 

134 3. หอประชุมโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 28-29  พฤษภาคม  2562 

1 4. สํานักงานเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์  

   อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

4  มิถุนายน  2562 

1 5. ศูนยสงเสริมฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ  

   สภากาชาดไทย  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี

18  มิถุนายน  2562 

16 6. หอประชุมโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 10  กรกฎาคม  2562 

4 7. ศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี  จ.จันทบุรี 11  กรกฎาคม  2562 

16 8. หอประชุมโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 10  กรกฎาคม  2562 

4 9. บานพระเมตตา  จ.ฉะเชิงเทรา 11-12  สิงหาคม  2562 

2 10. สภาการศึกษาคาทอลิก  กรุงเทพฯ 6  กันยายน – 9 พฤศจิกายน  2562 

1 11. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี 20-21  กันยายน  2562 

13 12. สักการสถานบุญราศรีนิโคลาศ  

     วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

22  พฤศจิกายน  2562 

1 13. อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 22  พฤศจิกายน  2562 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “มนุษยท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู” 

วิสัยทัศน ภายในปการศึกษา 2562-2564 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการ 

แบบมีสวนรวม ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล เพ่ือพัฒนาผูเรียน อยางมี

คุณภาพ ดวยมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย ใสใจส่ิงแวดลอม 

นอมนําศาสตรพระราชา และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีข้ึนไปและมีทักษะท่ี 

   จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามจิตตารมณ 

   ของนักบุญเปาโล 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน รักความเปนไทย ใสใจส่ิงแวดลอม  

   นอมนําศาสตรพระราชา 

4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

   และสงเสริมงามประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกิจกรรมตามความตองการของผูปกครอง 

   และชุมชน 

6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจดัการเรียน 

   การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับดีข้ึนไป 

2. ผูเรียนรอยละ 90 มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพบนพ้ืนฐาน 

   ความเปนไทย ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามจิตตา- 

   รมณของนักบุญเปาโล 

4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความ 

   ตองการของผูปกครองและชุมชน 

6. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี 
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   ประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ตอ) 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนเพ่ือการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกระบวนการบริหารศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมโครงการพิเศษของโรงเรียนใหโดดเดน 

เอกลักษณ BE ALL TO ALL 

อัตลักษณ ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ 

 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

1. โครงการ

สงเสริมพัฒนา

ศักยภาพเด็ก 

85 ดีเลิศ 95.02 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 

2. โครงการนัก

พฤกษศาสตรรุน

เยาว 

85 ดีเลิศ 92.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 

3. โครงการบาน 85 ดีเลิศ 96.50 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ยุทธศาสตร ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 3 
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วิทยาศาสตร

นอย 

1 ท่ี 1 

 4. โครงการ

สงเสริมสุขภาพ 

85 ดีเลิศ 93.38 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 

 5. โครงการวัน

สําคัญ 

85 ดีเลิศ 91.98 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 

 6. โครงการ

สงเสริมการรักษ

สิ่งแวดลอม 

85 ดีเลิศ 97.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 

 7. โครงการ

พัฒนาผูเรียน 

85 ดีเลิศ 93.38 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 

 8. โครงการ

สงเสริมอัต-

ลักษณและ

เอกลักษณของ

โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 98.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

1. โครงการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ 

85 ดีเลิศ 97.87 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

2. โครงการ

พัฒนาครู

ปฐมวัย 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

3. โครงการ

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

85 ดีเลิศ 95.25 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 4. โครงการ 

สายสมัพันธ

เซนตปอล 

85 ดีเลิศ 97.74 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 5. โครงการ

พัฒนาแหลงการ

85 ดีเลิศ 92.33 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 
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เรียนรูของหนู 

 6. โครงการ

หองเรียนนาอยู 

85 ดีเลิศ 97.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 7. โครงการ

สงเสริมหนูนอย

รักษการอาน 

85 ดีเลิศ 97.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 9 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 

1. โครงการ 

สรรหาและ

พัฒนาสื่อ

ปฐมวัย 

85 ดีเลิศ 98.72 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 3 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 4 

1. โครงการ

พัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา

ปฐมวัย 

85 ดีเลิศ 94.66 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 2. โครงการ

โภชนาการ 

85 ดีเลิศ 94.95 ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 

 

 

 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

 

1. โครงการ 

อนุรักษ

ภาษาไทย 

90 ยอดเย่ียม 96.10 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 9 

2. โครงการ

เสรมิสรางบุคคล

แหงการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี21 

91 ยอดเย่ียม 92.80 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 
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3. โครงการ

พัฒนาทักษะ

ภาษาตาง-

ประเทศ 

91 ยอดเย่ียม 93.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 8 

 4. โครงการ

พัฒนาการเรียน

การสอนสู

มาตรฐานสากล

ดวยหลักสูตร

SEP 

91 ยอดเย่ียม 97.93 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 7 

 5. โครงการ 

สงเสริมทักษะ 

ทางคณิตศาสตร 

90 ยอดเย่ียม 92.80 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 4 

 6. โครงการ 

สงเสริมทักษะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

90 ยอดเย่ียม 92.10 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 6 

 7. โครงการ  

วันวิชาการ 

91 ยอดเย่ียม 93.05 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 4 

 8. โครงการ  

SPC STEM 

PLUS 

70 ปานกลาง 88.20 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 6 

 9. โครงการ 

เรียนรูแบบ

โครงงาน 

89 ดีเลิศ 91.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 

 

 

 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
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ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

10. โครงการ 

สงเสริมทักษะ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

90 ยอดเย่ียม 93.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 

10 

 11. โครงการ  

Coding 5.0 

กาวล้ํานํา

เทคโนโลย ี

90 ยอดเย่ียม 93.14 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 

10 

 12. โครงการ 

สงเสริมทักษะ

วิชาการเพ่ือ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

66 ปานกลาง 69.55 ปานกลาง มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 4 

 13. โครงการ 

สงเสริมทักษะ

การประกอบ

อาชีพ 

90 ยอดเย่ียม 97.40 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 2 

 14. โครงการ 

ภูมิใจรักษ

สถาบัน 

90 ยอดเย่ียม 93.05 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

            - 

 15. โครงการ 

สงเสริมการ

แขงขันทักษะ

วิชาการ 

90 ยอดเย่ียม 95.50 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

           - 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

1. โครงการ 

พัฒนาภาวะผูนํา 

90 ยอดเย่ียม 97.51 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

2. โครงการ 

สงเสริมอัต

ลักษณและ

เอกลักษณของ

โรงเรียน 

90 ยอดเย่ียม 95.47 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 
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ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

3. โครงการ 

อภิบาลและแพร

ธรรม 

90 ยอดเย่ียม 92.56 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

4. โครงการ 

หองเรียน

จริยธรรมชุมชน 

90 ยอดเย่ียม 93.72 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

5. โครงการ 

สงเสริมความ

กตัญูกตเวที 

90 ยอดเย่ียม 95.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 6. โครงการ 

อนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

90 ยอดเย่ียม 95.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 7. โครงการ 

สงเสริม

ศักยภาพคีต

ศิลป 

90 ยอดเย่ียม 92.02 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 8. โครงการวัน 

สําคัญชาติ 

ศาสน กษัตรยิ 

90 ยอดเย่ียม 94.38 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 9. โครงการ 

สงเสริม

วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

90 ยอดเย่ียม 95.47 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 10. โครงการ  

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

90 ยอดเย่ียม 94.89 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 

 11. โครงการ 

ทัศนศึกษา 

89 ดีเลิศ 89.40 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 12. โครงการ 

สุขภาพดีชีวี

90 ยอดเย่ียม 97.89 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 
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สดใส 

 13. โครงการ 

สงเสริมทักษะ

ดานกีฬาและ

นันทนาการ 

90 ยอดเย่ียม 92.34 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 

1. โครงการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ 

89 ดีเลิศ 96.49 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 

 

 2. โครงการ

นิเทศการเรียน

การสอน 

90 ยอดเย่ียม 90.22 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 3. โครงการ

พัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

88 ดีเลิศ 88.62 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 4. โครงการ

พัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา

ระดับช้ันพ้ืนฐาน 

90 ยอดเย่ียม 97.15 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 5. โครงการ

วัดผลและ

ประเมินผล 

90 ยอดเย่ียม 96.71 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 6. โครงการ

พัฒนาสมรรถนะ

ครูดานการ

จัดการเรียนรู 

91 ยอดเย่ียม 95.54 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 5 

 7. โครงการ

ประหยดั

พลังงาน 

90 ยอดเย่ียม 95.62 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 
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 8. โครงการเรา

รักษหองเรียน 

90 ยอดเย่ียม 96.74 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 9. โครงการ

ความปลอดภัย

ในโรงเรียน 

90 ยอดเย่ียม 97.63 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 10. โครงการ

พัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

90 ยอดเย่ียม 96.96 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 

2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 
 
3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 4 

1. โครงการ

สงเสริมการ

จัดการเรียนรู

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

90 ยอดเย่ียม 95.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี

4 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 5 

2. โครงการวิจัย

ในช้ันเรียน 

89 ดีเลิศ 96.86 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี

4 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

3. โครงการ

พัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

90 ยอดเย่ียม 96.96 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี

4 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 4. โครงการ

พัฒนาสมรรถนะ

ครูดานการ

จัดการเรียนรู 

91 ยอดเย่ียม 95.54 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี

4 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัดท่ี 5 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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  4.1) ระดับปฐมวัย  

   ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการดาน 

จํานวน

เด็ก

ท้ังหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 273 264 96.30 9 3.30 - - 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 273 261 95.60 12 4.40 - - 

3. ดานสังคม 273 265 97.07 8 2.93 - - 

4. ดานสติปญญา 273 262 95.97 11 4.03 - - 

 

 

 

 

 

 

 4.2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 158 158 32.90 50.48 44.87 39.84 - 5.03 -7.55 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 158 158 35.55 48.39 44.00 45.88 1.88 2.82 มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3 

ภาษาไทย 158 158 49.07 67.33 52.99 57.84 4.85 7.28 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 158 158 34.42 62.60 58.50 58.10 - 0.4 -0.60 ไมมีพัฒนาการ 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 
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คณิตศาสตร 122 122 26.73 33.41 37.61 32.89 - 4.72 -7.08 ไมมีพัฒนาการ” 

วิทยาศาสตร 122 122 30.07 37.63 41.07 32.52 - 8.55 -12.83 ไมมีพัฒนาการ” 

ภาษาไทย 122 122 55.14 59.64 66.40 64.48 - 1.92 -2.88 ไมมีพัฒนาการ” 

ภาษาอังกฤษ 122 122 33.25 39.63 40.39 48.51 8.12 12.18 มีพัฒนาการ 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

 ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 107 107 25.41 28.78 38.93 27.64 - 11.29 -16.94 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 107 106 29.20 30.97 31.62 30.22 - 1.4 -2.10 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 107 106 42.21 57.14 56.89 49.78 - 7.11 -10.67 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 107 107 29.20 35.63 39.05 34.22 - 4.83 -7.25 ไมมีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

107 107 35.70 40.38 38.43 38.76 0.33 0.50 มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3 

 

 

 

 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   

 ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

รอย

ละ 

ภาษาไทย 106 105 99.

06 

105 104 99.

05 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

คณิตศาสตร 106 105 99.

06 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 155 97.

48 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

ประวัติศาสตร 106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 
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สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

ศิลปะ 106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

การงานอาชพี 106 105 99.

06 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

ภาษาตางประเทศ 106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 157 98.

74 

รายวิชาเพิ่มเติม.... 

ภาษาจีน 

 

106 

 

105 

 

99.

06 

 

105 

 

105 

 

100

.00 

 

108 

 

105 

 

97.

22 

 

121 

 

118 

 

97.

52 

 

123 

 

123 

 

100

.00 

 

159 

 

156 

 

98.

11 

อังกฤษเสริมทักษะ 106 106 100

.00 

105 105 100

.00 

108 108 100

.00 

121 121 100

.00 

123 123 100

.00 

159 159 100

.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรยีน  (ภาคเรียนท่ี 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 3

ข้ึนไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 3  

ข้ึนไป 
รอยละ 

ภาษาไทย 123 123 100.00 129 110 85.27 122 107 87.70 

คณิตศาสตร 123 115 93.50 129 85 65.89 122 99 81.51 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 123 91 73.98 129 125 96.90 122 122 100.00 

- การออกแบบและเทคโนโลย ี 123 123 100.00 129 129 100.00 - - - 
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สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

123 123 100.00 129 127 98.45 122 97 79.51 

- ประวัติศาสตร 123 123 100.00 129 129 100.00 122 122 100.00 

สุขศึกษา 123 123 100.00 129 129 100.00 122 122 100.00 

พลศึกษา 123 123 100.00 129 129 100.00 122 122 100.00 

ศิลปะ 123 123 100.00 129 129 100.00 122 122 100.00 

ดนตรี / นาฏศลิป 123 123 100.00 129 121 93.80 122 122 100.00 

การงานอาชีพ 123 123 100.00 129 129 100.00 122 122 100.00 

ภาษาตางประเทศ 123 119 96.75 129 91 70.54 122 99 81.15 

รายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม.... 

ภาษาไทยเสรมิทักษะ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

92 

 

90 

 

97.83 

คณิตศาสตรเสริมทักษะ  - - - - - - 92 67 72.83 

วิทยาศาสตรเสริม  - - - - - - 92 84 91.30 

สังคมเสริม  9 9 100.00 10 10 100.00 92 92 100.00 

ภาษาจีน 72 68 94.44 90 88 97.78 122 121 99.18 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 72 71 98.61 90 64 71.11 30 25 83.33 

คอมพิวเตอรเสรมิทักษะ  - - - - - - 30 30 100.00 

เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  60 54 90.00 49 35 71.43 - - - 

ภาษาจีนฟง-พูด  40 39 97.50 24 23 95.83 - - - 

ภาษาจีนอาน-เขียน  40 40 100.00 24 24 100.00 - - - 

ภาษาญี่ปุนฟง-พูด  11 11 100.00 15 15 100.00 - - - 

ภาษาญี่ปุนอาน-เขียน  11 11 100.00 15 13 86.67 - - - 

วิทยาศาสตรเสริมทักษะ 63 63 100.00 80 80 100.00 - - - 

คอมพิวเตอรเสรมิทักษะ  63 63 100.00 80 80 100.00 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระ ระดับผลการเรยีน  (ภาคเรียนท่ี 2) 
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การเรียนรู/รายวิชา ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 3  

ข้ึนไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 3    

ข้ึนไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3    

ข้ึนไป 
รอยละ 

ภาษาไทย 132 124 93.94 133 133 100.00 108 105 97.22 

คณิตศาสตร 132 109 82.58 133 122 91.73 108 93 86.11 

วิทยาศาสตร 132 127 96.21 133 132 99.25 108 108 100.00 

- การออกแบบและเทคโนโลย ี 132 130 98.48 133 133 100.00 - - - 

สังคมศึกษา ฯ 132 130 98.48 133 130 97.74 108 98 90.74 

- ประวัติศาสตร  132 129 97.73 133 133 100.00 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา  132 132 100.00 - - - 108 108 100.00 

ศิลปะ  132 132 100.00 133 133 100.00 108 108 100.00 

การงานอาชีพ 132 132 100.00 133 133 100.00 108 108 100.00 

ภาษาตางประเทศ 132 126 95.45 133 125 93.98 108 106 98.16 

รายวิชาเพ่ิมเติม......          

ภาษาไทยเสรมิ 69 69 100.00 78 75 96.15 48 45 93.75 

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 78 58 74.36 77 77 100.00 82 79 96.34 

ฟสิกส 63 63 100.00 55 55 100.00 60 58 96.67 

เคม ี 63 63 100.00 55 54 98.18 60 59 98.33 

ชีววิทยา 63 60 95.24 55 55 100.00 60 59 98.33 

สังคมเสริม 69 64 92.75 78 78 100.00 48 47 97.92 

อังกฤษฟง-พูด 69 69 100.00 78 78 100.00 - - - 

อังกฤษอาน-เขียน 15 12 80.00 22 22 100.00 - - - 

อังกฤษอานเชิงวิเคราะห - - - - - - 108 106 98.15 

อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - - - - - - 22 22 100.00 

จีนฟง-พูด 37 36 97.30 33 32 96.97 26 24 92.31 

จีนอาน-เขียน 37 37 100.00 33 32 96.97 26 26 100.00 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 63 63 100.00 55 55 100.00 - - - 

ภาษาญี่ปุนฟง-พูด  17 16 94.12 23 23 100.00 - - - 

ภาษาญี่ปุนอาน-เขียน 17 17 100.00 23 23 100.00 - - - 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 

สมรรถนะ 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ 

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ

สมรรถนะ *** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

ดานภาษา

(Literacy) 

108 108 46.46 70.77 63.47 63.72 0.25 0.38 มีพัฒนาการแต 

ไมถึงรอยละ 3 

ดานคํานวณ 

(Numeracy) 

108 108 44.94 50.66 55.32 52.00 -3.32 -4.98 ไมมีพัฒนาการ 

ดานเหตผุล 

(reasoning) 

108 108 - 68.19 61.55 - - - - 

 

 

                     ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 

                เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ความสามารถ 

ดานการอาน 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่   

ระดับ     

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      

ดานการอาน 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

อานรูเรื่อง 106 105 68.50 87.73 66.13 81.70 15.57 23.36 มีพัฒนาการ 

อานออกเสียง 106 105 72.81 80.13 71.24 86.17 14.93 22.40 มีพัฒนาการ 
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 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

 คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 

ช้ัน 

จํานวน 

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผานการทดสอบอ่ืนๆ 

(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 - - - - - - - -  

ป.2 - - - - - - - -  

ป.3 108 99 50 32 17 0 0 0  

ป.4 - - - - - - - -  

ป.5 - - - - - - - -  

ป.6 133 127 44 46 37 0 0 0  

ม.1 - - - - - - - -  

ม.2 - - - - - - - -  

ม.3 - - - - - - - -  

ม.4 - - - - - - - -  

ม.5 - - - - - - - -  

ม.6 107 99 58 34 5 0 1 1  

 หมายเหตุ  จํานวนนักเรียนท่ีสอบจะไมเทากับจํานวนนักเรียนท้ังหมด  เนื่องจากจํานวนท่ีหายไปผล

สอบเปนA0  ความหมายคือต่ํากวามาตรฐาน 

 

5. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ  

  5.1) ปการศึกษาปจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 
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1. การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

   (คําคมเดิม) 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

2. การแขงขันการทองอาขยาน 

   ทํานองเสนาะ 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

3. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม  

   กาพยยานี 11 (6 บท) 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

4. การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

   (คําคมเดิม) 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

 

 

 

  5.1) ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 

   69 การประกวดโครงงาน 

   คณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ 

   ความรูในคณิตศาสตรไป 

   ประยุกตใช ม.4-ม.6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  

   69 การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรเีขต 3 

 

7. การแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

   ดานบริหารธุรกิจ เน่ืองในวิชาการ 

   งานสถาปนา 

 

รองชนะเลิศอันดับ 

1 

 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร วิทยา

เขตศรรีาชา 

 

8. JJGA JUNIOR EXCLUSIVE   

   GOLF 2019 (รุนอายุ 9 – 10 ป 

   หญิง) 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

9. TKGC U.S. Kids Golf   

   Championship 2019 

   (รุน Class Girls-11) 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

-  
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 นานาชาติ 

10. Future Junior Golf Thailand 

     (รุนอายุ 9 – 10 ปหญิง) 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

11. Thailand Junior Develop- 

     mant Tour #1 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

12. TGA-SINGHA JUNIOR GOLF  

     RANKING 2019-2020  

     (Class D – Girl) 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

13. JOURNEY JUNIOR GOLF   

     ACADEMY (Class D – Girl) 

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

14. การแขงขัน Wind Ensemble รองชนะเลิศอันดับ 

1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

-  

 

 

 

 

 

 

  5.2) ปการศึกษาท่ีผานมา (ยอนหลังไมเกิน 3 ป) 

ชื่อรางวัล 
ป พ.ศ..... 

ท่ีไดรับรางวัล 

หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

3. โรงเรียนมาตรฐานสูสากล  (มาตรฐาน สช.) 2561 สนง.การศึกษาเอกชน  

4. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  

6. ตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย   

   แหงประเทศไทย” 

2561 มูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยาม
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บรมราชกุมารีรวมกับ 

นานมี บุคส , สสวท. , 

สพฐ. 

 

6. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 

ประเด็นตัวชี้วัด ม ี ไมม ี

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคดิวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปนข้ันตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร 

   (Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามนีวัตกรรมจากการเรยีนรูตามแนวทาง STEM Education 

 

 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรบัใชในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรยีนรูภาษาอ่ืน   

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูหรือสรางอาชีพ   

 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผานมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดีมาก ดีมาก 

 

8. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก 

   สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน   

   สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย  

   สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย    

   สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

   สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย    
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   สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 

   สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 

   สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย 

   สมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอําเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

 ระดับปฐมวัย 

   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก   

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนเด็ก

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได 

 

 

 

 88.50 273 259 94.87 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนกั สวนสูงตาม 

     เกณฑมาตรฐาน 
 

      

 1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกาย 

     คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา 

     ประสานสัมพันธไดดี 
 

      

 1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ 

     อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนสัิย 
 

      

 1.4 รอยละของเด็กปฏบิัติตนตามขอตกลง 

     เกีย่วกบัความปลอดภยั หลีกเล่ียง 

     สภาวะที่เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และ 

     ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ 

     สถานการณที่เส่ียงอันตราย 

 

      

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ

ได 

  

88.00 273 252 92.31 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของเด็กรางเริงแจมใส แสดง 

     อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม 
 

      

 2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน 

     ในการรอคอย 
 

      

 2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน 

     ความสามารถ และผลงานของตนเอง 

     และผูอื่น 

 

      

 2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานกึและคานยิม  

     ที่ดี 
 

      

 2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพดู 

     กลาแสดงออก 
 

      

 2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน        

 2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที ่        
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     รับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน 

 2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

     จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 

      

 2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ 

     ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 

      

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนเด็ก

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอื

ตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  
88.50 273 256 93.77 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง 

     ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินยั 

     ในตนเอง 

 

      

 3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง        

 3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา 

     ส่ิงแวดลอมในและนอกหองเรียน 
 

      

 3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม 

     ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทกัทาย และ 

     มีสัมมาคารวะกบัผูใหญ ฯลฯ 
 

      

 3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 

     ความแตกตางระหวางบุคคล เชน  

     ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว  

     เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

 

      

 3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับ 

     ผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก 

     การใชความรุนแรง 
 

      

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร

ได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรูได 

  

86.50 273 258 94.51 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ 

     เลาเร่ืองใหผูอื่นเขาใจ 
 

      

 4.2 รอยละของเด็กต้ังคําถามในส่ิงที่ตนเอง 

     สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา 

     คําตอบ 
 

      

 4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเร่ือง 

     ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวยั 
 

      

 4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ 

     คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง 

     คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิด 

     แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
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     งาย ๆ ได 

 4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม 

     ความคิดและจินตนาการ เชน งาน 

     ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลน 

     อิสระ ฯลฯ 

 

      

 4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน  

     แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ  

     เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหา 

     ความรูได 

 

      

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จํานวนประเด็นพิจารณา  

93.87 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดดําเนินการพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยใชกระบวนการพัฒนา

และมีผลการดําเนินงานของรายละเอียดมาตรฐานท่ี 1 ดังนี้ 

พัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน  

ออกกําลังกาย  เลนกลางแจง  ใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสนาม  เลนเครื่องเลนในรม จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวทุกสวนของ

รางกาย จดักิจกรรมแอโรบิกยามเชา  

    จัดกิจกรรมใหเด็กไดท่ีใชมือและตาใหสัมพันธกัน  โดยจัดกิจกรรมสรางสรรค  รอยลูกปด  รอยกระดุม 

วาดภาพระบายสี  ฝกการใชพูกันวาดภาพระบายสี  ลากเสน  ขีดเขียน การใชกรรไกรตัดกระดาษ  แปรงฟนดวย

ตนเอง      

  ครูฝกใหเด็กรูจักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน  กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจําป   กิจกรรมลางมือสะอาดปราศจากโรค ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม-

ราชเทวี ณ ศรีราชา  ใหการดูแลสุขภาพปากและฟนของเด็ก โดยการตรวจฟน  เคลือบฟูลออไรดทุกภาคเรียน 

และใหความรูเด็กในการรักษาสุภาพปากและฟน  การแปรงฟนท่ีถูกวิธี  สงผลใหเด็ก  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

สวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยและจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย  กิจกรรมการรณรงคตอตานโรคระบาดและ

สิ่งเสพติด  กิจกรรมรณรงคปองกันโรคระบาดในเด็ก  กิจกรรมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด  ปฏิบัติตนตามขอตกลง

เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดลอม  และ

สถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย 

                    

พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได    
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  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความราเริงแจมใส  จากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน  รองเพลง  เตน

เขาจังหวะ  จัดกิจกรรมสรางสรรคใหเด็กทําศิลปะ  จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพเด็กดานดนตรี  ศิลปะ และการ

เคลื่อนไหว  มีความราเริงแจมใส  

    ฝกใหเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ ในการอดทนรอคอยฝกใหมีวินัยในตนเอง  รูจักการอดทนรอคอย  การอดทนรอ

คอยในการทํากิจกรรม  เชน  เขาแถวรอรับยาสีฟน  รอรับกระดาษ  รอรับนม  และทํางานจนเสร็จ  ปลูกฝงใหเด็ก

ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผูอ่ืน  เชน  ใหออกมานําเสนอผลงานศิลปะ  งานประดิษฐ   

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

  ปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ตรงตอเวลา มาเรียนทันเวลา  ฝก

ความรับผิดชอบ เลนแลวเก็บของเขาท่ีใหเรียบรอย ใหเด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีจิตสํานึกและ

คานิยมท่ีดี สงเสริมความม่ันใจ  กลาพูด และกลาแสดงออก ชื่นชมผลงานและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  การ

เคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการกลาแสดงออก รองเพลง เตน เลาเรื่อง กิจกรรมนิทานพาเพลิน  กิจกรรม 

Kids Art ครูจัดกิจกรรมสรางสรรค การปน การวาด เลนกับสี  ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน มีความม่ันใจ กลาพูด และกลาแสดงออก เด็กมีน้ําใจชวยเหลือแบงปน  โดยฝกใหแบงปนของเลน 

ขนม สิ่งของตางๆ  ใหเพ่ือน  ชวยเหลือแบงปน 

  ปลูกฝงใหเด็กเคารพสิทธิผู อ่ืน  ฝกใหขออนุญาตกอนหยิบของผูอ่ืน  ฝกใหอดทนไมอยากไดของผูอ่ืน  

เคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น  

  ปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน โดยใหดูแลตนไม  การท้ิงขยะลงถัง  

การใชน้ําอยางประหยัด  และจัดกิจกรรมนักพฤษาศาสตรรุนเยาว  มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอก

หองเรียน  

  สงเสริมใหปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย  และมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียน

กําหนด โดยครูฝกมารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การกลาวคําขอบคุณ การเดินผานผูใหญ การนั่งตอ

หนาผูใหญ  จัดกิจกรรมยิ้มงายไหวสวย กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ และ

กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมี

จิตสํานึกและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

  สงเสริมใหปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและประเพณีไทย  ตอนรับปใหม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันสงกรานต  ปลูกฝงใหยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล  

ไมรังเกียจเพ่ือน  เลนและทํางานรวมกับเพ่ือนได  ฝกแกไขขอขัดแยง โดยไมใชความรุนแรง  ปฏิบัติตนตามหลัก

ศาสนาและประเพณีไทย 

 

พัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได โดยครูปลูกฝงใหเด็กชวยเหลือตนเองในการ

รับประทานอาหาร เก็บถาดอาหาร ดูแลในการขับถาย เขาหองน้ํา แตงตัว ใสรองเทา ปูและเก็บท่ีนอน  สง

การบาน  ลางมือ  ลางหนาแปรงฟนดวยตนเอง  ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  
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  จัดกิจกรรมเนตรนารีปฐมวัยเพ่ือฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือผูอ่ืน  ปลูกฝงใหเด็กรูจักการ

ยอมรับและเสียสละเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

พัฒนาการดานสติปญญา  ส่ือสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรูได 

  สงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องราวใหผูอ่ืนเขาใจได  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราว

เก่ียวกับสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก โดยจัดใหมีมุมหนังสือในหองเรียน  สงเสริมใหอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน 

เขาหองสมุด  และเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย สนทนาโตตอบและเลาเรื่องราวใหผูอ่ืนเขาใจได   

  สงเสริมใหเด็กตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ  จากการเรียนใน

หองเรียน  นอกหองเรียน  แหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาในทองถ่ิน  กิจกรรมทัศนศึกษา  

กิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรู  ภายนอกและภูมิปญญาในทองถ่ิน  ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และ

พยายามคนหาคําตอบได  จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการผานการเลน จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จัด

โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ  Project  Approach  เปนกิจกรรมท่ีเด็กไดปฏิบัติดวยตนเอง สามารถนําเสนอ

ผลงานของตนเองได  ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบได     

  จัดกิจกรรมนิทานพาเพลิน สงเสริมใหอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน เขาหองสมุด  และเลาเรื่อง 

ท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย  อานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

  ฝกใหเด็กสามารถคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ  ได  จากการเลน  การทํากิจกรรมกลุม  

และเปนรายบุคคล   การเลือกท่ีจะทําหรือไมทํา  การเลือกเลน  เลือกสิ่งของได  สามารถคิดแกปญหาและสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได   

  จัดการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยบูรณาการกับทุกสาระยอย   ฝกใหใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแสวงหาความรูโดยมีการแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร

และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย เชน การ

เปรียบเทียบ การเรียนรูจํานวน ตัวเลข เรียนรูรูปทรงตางๆ  เรียนรูเรื่อง มิติสัมพันธ  เปนตน  เด็กสามารถบอก

คุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได เชน นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความเหมือนความแตกตางเชน 

รูปทรง สี รูปภาพ  จําแนกประเภทจัดหมวดหมู เชน สิ่งของ เครื่องใช สัตว ตนไม สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต  และบอก

ความสัมพันธของสิ่งตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตองคลองแคลวและชัดเจน  และจัดโครงการ

บานนักวิทยาศาสตร  กิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตร  กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร  สามารถคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรได 

  สงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานดวยตนเอง  เด็กถายทอดความคิดตามจินตนาการผานการเคลื่อนไหวโดย

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายตามจินตนาการ และอิสระ และสรางสรรค

ผลงานศิลปะท่ีมีรายละเอียดมีความแปลกใหมและหลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรค  จัด

ใหเด็กไดทํางานศิลปะท่ีหลากหลาย  เชน  ปนดินน้ํามันตามจินตนาการ  วาดภาพตามจินตนาการ  ระบายสีตาม

จินตนาการ  จัดกิจกรรมเลนตามมุม  เด็กเลนตอบล็อกตามจินตนาการ  สรางสรรคผลงานตามความคิดและ

จินตนาการ  เชน  งานศิลปะ  การเคลื่อนไหวทาทาง  การเลนอิสระ 
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  สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อท่ีหลากหลายท้ังสื่อของจริง  สื่อเทคโนโลยี ภูมิปญญาในทองถ่ิน  ภูมิ

ปญญาในชุมชน  เด็กทุกคนสนใจเขารวมกิจกรรม  โดยสอนใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อท่ีหลากหลาย  ท้ังสื่อของจริง  

สื่อเทคโนโลยี  เด็กทุกคนสนใจเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณ  ใหเด็กทํากิจกรรมโดยใชความคิด และ

ประสบการณศึกษาเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  ครูใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก 

ในการทํากิจกรรมการทดลอง  การสํารวจสัตว  แมลง  แมง  พืช ในโรงเรียน  เปนเครื่องมือในการเรียนรูและ

แสวงหาความรูได 

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับ

บริบทของทองถิ่น 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร 

     การศึกษาปฐมวัย 
 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด 

     วิชาการ 
 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และ 

     การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ 

     ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง 

     กบัวิถีชวีิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยาง 

     ตอเนื่อง 
 

   

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ     

 2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวยัแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ 

     วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
 

   

 3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน 

     พัฒนาการเด็ก  
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 3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 

     จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 
 

   

 3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว     

 3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการ 

     เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
 

   

4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอ 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย     

 4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ 

     รวมมอืรวมใจ 
 

   

 4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ทีป่ลอดภยั 

     และเพยีงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือ 

     สําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู 

 
   

 4.5 จัดหองประกอบที่เอือ้ตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก     

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 

     อุปกรณและส่ือการเรียนรู 
 

   

 5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชส่ือในการ 

     จัดประสบการณ 
 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ     

 5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชส่ือมาใชเปนขอมูลในการ 

     พัฒนา 
 

   

 5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพื่อ 

     การจัดประสบการณ 
 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวม 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ 

     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 

     กาํหนดและดําเนินการตามแผน 

    

 6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     

 6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล    

     การประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเอง   

     ใหหนวยงานตนสังกัด 
 

 
  

 6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

     โดยผูปกครองและผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนรวม   
   

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

7 เพ่ิมเตมิประเด็นพิจารณาได     

 7.1-7.5     

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดมีกระบวนการบริหารจัดและจัดการ  และมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ดาน  สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยมีกระบวนการบริหารและ

จัดการ  ดังนี้ 

       ผูบริหารตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ใหครู  ผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  มีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   ตาม

อายุของเด็ก  จัดโครงการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรม

ประเมินผลการใชหลักสูตร  ผูบริหารสามารถอธิบายหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย อธิบายความหมายของปรัชญา

แนวคิดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยใหครูฟงได  โดยมีการอบรม ประชุม  สัมมนา  สามารถนําพาครู

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได  มีการวิพากษหลักสูตร และนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน กอนนําไปใช  โดยโรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมของเด็กตั้งแตระดับอนุบาล

ปท่ี 1  ถึง  อนุบาลปท่ี  3 สงผลใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถนําไปใชในการจัดประสบการณใหเด็ก

ไดอยางมีคุณภาพ  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการของผูบริหารท่ีโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณท่ี

เตรียมความพรอม  

  ผูบริหารสงเสริมการเรียนรู ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตาง

ของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะและสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน  โดยใหครูยึด

กิจกรรมประจําวัน  6  กิจกรรม  ใชจัดประสบการณใหเด็กทุกวัน  สงผลให  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ

ของผูบริหารท่ีเนนการเรียนรู ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็ก

ปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะและสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน  จัดครูเขาสอนหองละ 2 

คน  ครบทุกหองเรียนและใหเพียงพอกับชั้นเรียน  

 

สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ   

  ผูบริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา โดยใหครูไดไปอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  และใหครูไดจัดทําหนวยการจัด
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ประสบการณ  และสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณตรงกับหนวยครบ  4  สาระการเรียนรู  และใหครู

ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม   

       ผูบริหารกํากับครูประเมินเด็กเปนรายบุคคล  ใหครูใชเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กท่ี

หลากหลาย  โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ  ประเมินผลงานเด็ก  และตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ี

หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน   คือ  ดานรางกาย   ดานอารมณและจิตใจ  ดานสังคม   และดาน

สติปญญา โดยใชแบบประเมินพัฒนาการท้ัง 4ดาน ในสมุดประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและบันทึกลงในสมุด

ประจําตัวนักเรียน  และสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1  ครั้ง  ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็ก และทุกภาคเรียน และสื่อสารกับ

ผูปกครองเก่ียวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการท้ัง 4 ดาน จุดเดน และ

จุดท่ีควรพัฒนา  และแนวทางในการพัฒนาเด็ก จัดโครงการรายงานผลการการประเมินพัฒนาการ  กิจกรรม

รายงานการประเมินพัฒนาการ  กิจกรรมสื่อสารสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน  รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

และใหผูปกครองรวมประเมินพฤติกรรมของลูกเม่ืออยูท่ีบาน ครูนําผลการประเมินของผูปกครองมาใชในการ

พัฒนาเด็กในดานท่ีควรเสริม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 

  ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว  ครูทุกคนแสดงความรูสึกท่ีดีตอเด็กและ

ผูปกครอง โดยทักทายเด็กและผูปกครอง เปนประจํา ยิ้มแยม  ออนโยน สุภาพ นุมนวลกับเด็ก แสดงความเคารพ

ผูปกครอง  โดยการไหว สวัสดี กลาวทักทาย สอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครองดวยความตั้งใจ  ให

คําแนะนําดวยความเต็มใจ ใชน้ําเสียงปกติ  ในการพัฒนา/แกไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอยางเสมอภาค 

ปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว 

   ผูบริหารสงเสริม  สนับสนุนใหครูไดรับการอบรม  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  จัดโครงการพัฒนาครูและ

บุคลากร กิจกรรมอบรม/สัมมนา  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  กิจกรรมรายงานผลการอบรม/สัมมนาและ

ศึกษาดูงาน  กิจกรรมขยายผลการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน  โรงเรียนมีครูระดับปฐมวัยท้ังหมด  25  คน  

เฉลี่ย 20 ชั่วโมง ตอป เก่ียวกับการจัดการการศึกษาปฐมวัย   เชน ไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  เรื่องการจัดทําแผนการจัดประสบการณ   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนตน  ไดรับการ

อบรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ 20  ชั่วโมงตอป 

 

จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย  และเพียงพอ 

  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น  สวยงาม  และปลอดภัย  มีสวนหยอม  สวนพรรณไมใหรมเงา  จัดใหมี

สื่อการสอนท่ีทันสมัยและปลอดภัย  จัดใหมีโทรทัศนดิจิตอลทุกหองเรียน  จัดใหมีสื่อ  อุปกรณการสอน  เกม

การศึกษาใหครูใชอยางเพียงพอ  จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและอาคารสถานท่ี  กิจกรรมปรับภูมิทัศนและ

ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีอยางหลากหลายท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับวัยมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการจัดประสบการณและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กท้ัง 4  ดาน  ไดแก  รางกาย  อารมณและจิตใจ    

สังคมและสติปญญา  โดยใชวิทยุเปดเพลง  สําหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมเสริมประสบการณ  
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กิจกรรมการทดลอง  กิจกรรมการเรียนดนตรี  กิจกรรมการเรียนรูทักษะคอมพิวเตอรเบื้องตน  สื่อทุกชนิดท่ีครู

นํามาใชมีความปลอดภัยโดยใชเสียงระดับปกติไมดังเกินไป ครูทุกคนจัดสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

หองเรียนท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการครอบคลุมท้ังดานรางกาย  ดานอารมณและจิตใจ  

ดานสังคม  และดานสติปญญาเหมาะสมตามวัยของเด็กโดยจัดมุมเสริมประสบการณ  เชน มุมบาน  มุมดนตรี  มุม

วิทยาศาสตร  มุมเกมการศึกษา  มุมบล็อก  เปนตน และวัสดุอุปกรณมีความปลอดภัย  สีไมฉูดฉาด  ทําความ

สะอาดลางสัปดาหละ 1 ครั้ง  จัดบอรดความรู ติดรูปภาพสัตว ดอกไม  ตัวเลข  คําศัพทท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  พยัญชนะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   ภายในหองเรียนมีบรรยากาศอบอุนคลายบาน  มีพ้ืนท่ีให

เด็กทํากิจกรรมกลางหอง  เลนตามมุม และนอนกลางวัน  มีการพัฒนาปรับปรุงมุมการจัดประสบการณทุกภาค

เรียน  สงผลให  ผูปกครอง และครูมีพึงพอใจของผูเก่ียวของตอการจัดภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย   

  ครูไดรับการสงเสริมใหจัดกิจกรรมแบบกลุม  และรายบุคคล  โดยจัดกิจกรรมผานการเลน และ 6  

กิจกรรมหลัก จัดโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในภายนอกและภูมิปญญาในทองถ่ิน  กิจกรรมทัศนศึกษา   

กิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายใน ภายนอกและภูมิปญญาในทองถ่ิน  กิจกรรมบอรดความรูคุณหนูๆ เรียนรูได   

กิจกรรมมุมประสบการณเพ่ิมความรูในหองเรียน  

  ครูจัดกิจกรรมมุมประสบการณเพ่ิมความรูในหองเรียน  ใหเด็กไดเลือกเขาเลน  เชน  มุมบล็อก  มุมบาน  

มุมวิทยาศาสตร  มุมดนตรี  มุมศิลปะ     

 

ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

  ผูบริหารอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดประสบการณและพัฒนาครู    จัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมผลิตสื่อและใชสื่อการสอน   

กิจกรรมใหบริการสื่อการสอน ใหครูผลิตสื่อการสอนเปนประจําตามหนวยการเรียนรูและนําสงฝายวิชาการเทอม

ละ 1 ชุด  มีการยืมสื่อมาใช  มีการนิเทศการสอน  เพ่ือติดตามการใชสื่อ  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัด

ประสบการณไดแก  สื่อท่ีครูผลิต  หรือจัดหามา  โทรทัศน  สื่อจาก YouTube  ใชสัญญาณอินเตอรเน็ต  Wifi  

ของโรงเรียนเชื่อมตอกับทีวีดิจิตอล  มีมุมประสบการณในหองเรียน  ไดแก  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  มุมธรรมชาติ  

มุมศิลปะ   มุมดนตรี  และมุมบทบาทสมมติ  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต อํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอรสําหรับการ

เรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนท่ีกระตุนใหคิดและหาคําตอบ 

 

มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม      

  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานทุกฝาย  มีการประชาสัมพันธทาง

การศึกษา  มีจดหมายขาวถึงผูปกครอง  มีการประชุมครูและบุคลากรประจําเดือน เปดโอกาสใหครูผูปกครองคณะ
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กรรมการบริหารโรงเรียนชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดรับรูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยจัดประชุม  

รายงานผลการจัดการศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป  กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานประจําป กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ บริหาร

โรงเรียน   ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ

คณะกรรมการภาคี  4 ฝาย 

  ผูบริหารใชระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยการดําเนินงานของโรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย  มีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน

ผลการ  โรงเรียนจดัทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง  3  มาตรฐาน  โดยใชแบบการรายงานตาม

รูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดประกอบดวยสาระสําคัญทุกสวนของรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของ

โรงเรียนท่ีสะทอนความสําเร็จชื่อเสียงอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน และนําเสนอรายงานประจําปตอคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ  และสงหนวยงานตนสังกัดเพ่ือ

นําไปเปดเผยตอสาธารณชนตอไป  

     มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

  

88.33 20 19 95.00 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบคุคล        

 1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณ 

     จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่ 

     พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

    

  

 1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบ 

     ทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ 

     ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไม 

     มุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพยีง 

     ดานเดียว 

 

    

  

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

  
88.75 20 19 95.00 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกบั 

     ประสบการณเดิม 
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 2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทาํกจิกรรมอยางอิสระ 

     ตามความตองการความสนใจ ความ 

     สามารถ ตอบสนองตอวิธกีารเรียนรูของ 

     เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก 

     แหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 

    

  

 2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และ 

     สรางองคความรูดวยตนเอง 
 

    
  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใช

สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  
88.75 20 18 90.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน 

     หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ 

     ถายเทสะดวก 

 

    

  

 3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นทีสํ่าหรับ 

     มุมประสบการณและการจัดกจิกรรม 
 

      

 3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม 

     ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม  

     เปนตน 

 
    

  

 3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง 

     อาย ุระยะความสนใจ และวถิีการเรียนรู 

     ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร  

     สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่ 

     กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน 

 

    

  

 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม

ปฏิบตั ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาเด็ก 

  

89.17 20 18 90.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ 

     กจิวัตรประจาํวันดวยเคร่ืองมือและวิธีการ 

     ที่หลากหลาย  
 

    
  

 4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

     โดยผูปกครองและผูเกีย่วของมีสวนรวม 
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 4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ 

     เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

      

 4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใช 

     กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง 

     วิชาชีพ 
 

    
  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 

92.50 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   มีกระบวนการพัฒนาและมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

  ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณตามอายุของเด็ก  จากการวิเคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี  และ

กิจกรรมเกมการศึกษา   ท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานไดแก ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม 

และดานสติปญญา  จัดโครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพ  กิจกรรมวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  และ

การจดัประสบการณ 

 

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

  ครูใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการเลน และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  อยางมีความสุข   เชน เลนตาม

มุม  เลนเครื่องสนาม  การเลนกีฬา  การทดลอง  การทําโครงงาน  ทัศนศึกษา  เปนตน  มีการติดตามตรวจสอบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนประจํา  โดยจัดโครงการนิเทศการสอน  กิจกรรมนิเทศการสอน  กิจกรรม

นิเทศการจัดหองเรียน  พบวาครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของเด็กได  ใหเด็กมีโอกาสเลือก

ทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปน

รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ ครูใหเด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทําและสรางองคความรูดวยตนเอง  จาก

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน  การทําศิลปะ  การเลือกเลนตามมุม  การเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

การทําการทดลองวิทยาศาสตร  กิจกรรม  Cooking เปนตน 

 

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  ผูบริหารมีการนิเทศการจัดหองเรียน  โดยการเยี่ยมหองเรียน จัดหองเรียนนาอยู  กิจกรรมหองเรียน

สะอาด  บรรยากาศนาเรียน  ครูทุกคนจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีหนาหองสําหรับ

แสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม  ใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใน
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หองเรียน  โดยนําภาพท่ีเด็กชอบ  มารวมจัดปายนิเทศ การตกแตงมุมตางๆ   และมีการจัดหองท่ีสวยงาม  นาอยู  

จัดบรรยากาศอบอุนคลายกับบาน 

  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

  โรงเรียนมีโครงการสงเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริงอิงพัฒนาการเด็ก จัดทําเครื่องมือประเมิน

พัฒนาการเด็ก  ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี

หลากหลาย  ตามสภาพจริง  โดยการสังเกต  สัมภาษณ  ตรวจสอบผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค  

จินตนาการ ท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน   คือ  ดานรางกาย   ดานอารมณและจิตใจ   ดานสังคม   และ

ดานสติปญญา โดยใชแบบประเมินพัฒนาการท้ัง  4  ดาน บันทึกในสมุดประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ

บันทึกลงในสมุดประจําตัวเด็ก  และสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1  ครั้ง  ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด  มีการสรุปผลการประเมิน   

เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการประเมินตนเอง  เพ่ือจัดทํา  SAR  ตอไป  ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของ

เด็กทุกครั้งท่ีประเมิน และทุกภาคเรียน และสื่อสารกับผูปกครองเก่ียวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริม

พัฒนาเด็ก  รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง และใหผูปกครองรวมประเมินพฤติกรรมของลูกเม่ืออยูท่ีบาน ครูนําผลการ

ประเมินของผูปกครองมาใชในการพัฒนาเด็กในดานท่ีควรเสริม  ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

เด็ก จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  
89 1,469 1,299 88.42 ดีเลิศ 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน 

     แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขยีนใน 

     แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละ 

     ระดับชั้นตามเกณฑทีส่ถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ 

     ในแตละดับชั้นตามเกณฑทีส่ถานศึกษากาํหนด 
  

     

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

  

89 1,469 1,319 89.82 ดีเลิศ 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

     จาํแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง 

     รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
  

     

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียน 

     ความคิดเห็น  
  

     

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมเีหตุผล        

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   77 1,469 1,192 81.20 ดีเลิศ 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ 

     รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน 

     เปนทีม 
  

     

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู 

     และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิง 

     ใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 

     ชิ้นงาน ผลผลิต 

  

     

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
  

89 1,469 1,433 97.54 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ 

     ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  

     

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนํา 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 

     ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร 

     การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
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    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  
81 1,469 1,207 82.15 ดีเลิศ 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  

     

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู 

     ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
  

     

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผล 

     การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
  

     

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 

  
85 1,469 1,392 94.74 ยอดเยี่ยม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ 

     เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  
  

     

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ 

     เจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรือ 

     งานอาชีพ 
  

     

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

  
89 1,469 1,316 89.57 ดีเลิศ 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่ม ี

     คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
  

     

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที ่

     สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกบักฎหมายและ 

     วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  
     

2 ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย   87 1,469 1,289 87.73 ดีเลิศ 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น 

     เห็นคุณคาของความเปนไทย  
  

     

 2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ 

     วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญา 

     ไทย 
  

     

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ   88 1,469 1314 89.46 ดีเลิศ 
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แตกตางและหลากหลาย 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบน 

  ความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย 

  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  

     

 

 

 

    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   87 1,469 1288 87.70 ดีเลิศ 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

     สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออก 

     อยางเหมาะสมในแตละชวงวยั  
  

     

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกบัคนอื่น 

     อยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยง 

     กบัผูอื่น 
  

     

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 

88.83 ดีเลิศ 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

  -  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ  มีความรู

ความกาวหนาทางการเรียนตามวิสัยทัศนของโรงเรียน  “ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  บริหารจัดการ  แบบมี

สวนรวม  ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล  เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  ดวยมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย  ใสใจสิ่งแวดลอม  นอมนําศาสตรพระราชาและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21”  และตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  โดยคุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  

เพ่ือกระตุนใหผูเรียนใหศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนในรูปแบบตางๆ  เชน  การสอนแบบสหบูรณาการ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

CIPPA MODEL  หมวกหกใบ  รูปแบบการเรียนรู 5E  การเรียนรูแบบโครงงาน กิจกรรมสะเต็ม  ฯลฯ  โดยเนน
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กระบวนการคิด   การลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยใช

กระบวนการ  PDCA ในการพัฒนาการทํางาน  รวมท้ังโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู  สื่อเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  เชน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  หองปฏิบัติการภาษา  ศูนยปฏิบัติการคนควา หองสมุดมีชีวิต และศูนยพัฒนา

ศักยภาพ  Yes Genius  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความความรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาทุก

ระดับชั้น  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล  ตลอดจนโรงเรียนไดมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความ

สนใจ  คนหาความสามารถของตนเองไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดย

การจัดแผนการเรียนตั้งแตระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอเนื่องถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 4  แผนการ

เรียน  ไดแก  แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  แผนการเรียนคณิตศาสตร – อังกฤษ แผนการเรียน

อังกฤษ – จีน และแผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุน  รวมท้ังมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามดวยมาตรฐานสากลและ

มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  EIS  (English  

for Intergraded Studies)  ในทุกระดับชั้น คือจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  สัปดาหละ 1 คาบเรียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สัปดาหละ 2 คาบเรียน  และ หองเรียนเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ SEP (Special English Program) ในระดับประถมศึกษาปท่ี1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3  คือจัดการเรียน

การสอนโดยครูผูสอนชาวตางชาติเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  สังคม  

ศิลปะ สุขศึกษาและคอมพิวเตอร  ตลอดจนดําเนินการจัดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (CEFR) ใหกับ

ผู เรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6 มัธยมศึกษาป ท่ี 3  และมัธยมศึกษาป ท่ี 6 และนอกจากนี้ เขารวมทดสอบ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษกับสถาบันชั้นนํา  ไดรับทุนการศึกษาตอท่ีประเทศอเมริกาเปนเวลา  1 ปการศึกษา   

โดยดําเนินงานโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาดานตางๆ เชน  โครงการอนุรักษภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตร SEP  โครงการพัฒนาทักษะ

ทางคณิตศาสตร  โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  โครงการ STEM CAMP โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โครงการ Coding 5.0 กาวล้ําเทคโนโลยี  โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

โครงการวันวิชาการโครงการภูมิใจรักษสถาบัน โครงการสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ  กิจกรรมคายแนะแนว

ศึกษาตอและอาชีพ  

   ในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนรูขางตนทําใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในดานตางๆ เชน ผูเรียน

สามารถอาน เขียน และสื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สงผลใหผูเรียนมีทักษะดานภาษา สามารถเขา

รับการประเมินและไดรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล ระดับดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน รวมท้ังโรงเรียนไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน  
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แกปญหาได  มีทักษะการคิดคํานวณไดสูงกวาเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (รอยละ75) โดยผูเรียนทุกคนเขา

ทดสอบการอาน เขียน และการสื่อสารในการทดสอบกลางภาค  โดยใชขอสอบอัตนัยเพ่ือใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหจําแนกแยกแยะ  คิดอยางมีวิจารณญาณ ใครครวญไตรตรอง  พิจารณา

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ   สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได

อยางมีเหตุผล  ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม  เชื่อมโยงองคความรูและ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคนวัตกรรม  รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสืบคน

ความรูหรือแสวงหาความรูจากสื่อนํามาพัฒนาผลงาน  พัฒนาองคความรู  ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  

รวมท้ังรูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและทักษะตางๆ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตลอดจนผลการสอบระดับชาติของผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา  

ท้ังระดับประถมศึกษาปท่ี 6  มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6  ผลการทดสอบความสามารถทางการอาน

ระดับชาติระดับประถมศึกษาป 1 (RT) อยูในระดับดีมาก  ท้ังการอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง  นอกจากนี้ผล

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับดี ท้ัง 2 ดาน ไดแก 

ดานภาษาและดานคํานวณ อีกท้ังผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ  

พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  จากผลการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลท้ังตางๆ  ระดับประเทศ  

ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัดและระดับเขต เชน  รางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  ประเภท

บูรณาการความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใช  ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69  รางวัลชมเชยการ

แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจํา พ.ศ. 2563  รอบสองระดับประเทศ  วิชาวิทยาศาสตร ระดับ

ประถมศึกษา  รางวัลชมเชยการแขงขันประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนภาคตะวันออก  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2  การแขงขันการประกอบอาหารวางโบราณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  รางวัลชมเชยการ

แขงขันประกวดคลิปวิดีโอสรางสรรค  หัวขอ “การรูเทาทันสื่อ” สํานักงานวัฒนธรรม  จังหวัดชลบุรี  เปนตน         

    -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  สติปญญา และจิตใจ 

ตามปรัชญาของโรงเรียน  “ ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา รูคุณ ” เปนบุคคลเพ่ือผูอ่ืนตามอัตลักษณ  

เอกลักษณของโรงเรียน  และตามจิตตารมณของทานนักบุญเปาโล ซ่ึงเปนองคอุปถัมภของโรงเรียน  ดวยการจัดให

มีโครงการอภิบาลและแพรธรรม  ผูเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมวจนพิธีกรรมและพิธี

บูชาขอบพระคุณในโอกาสตางๆ ตลอดปการศึกษา ซ่ึงทําใหผูเรียนและบุคลากรไดรับการเทศนสอนคุณธรรม  

จริยธรรม  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนดในทุกเชาดวยการกลาว

สวัสดีคณะเซอร  คุณครู และเพ่ือน ๆ กอนเขาแถวเคารพธงชาติ อบรมจริยธรรมใหแกผูเรียนผานทางกิจกรรมพระ

วาจายามเชา  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูรายวิชาจริยศึกษาในทุกวัน  วันละ 30 นาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยมีแนวทางปฏิบัติใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห  และนําสิ่งท่ีเรียนรูไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน  ซ่ึงเปนประโยชนตอสวนรวมและตนเองไดอยางถูกตอง  สงเสริมใหครูผูสอนทุกรายวิชา  ทุกระดับ  

บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยนําคุณคาพระวรสารไปใชตามความเหมาะสม  ทําใหผูเรียนไดรับการอบรม
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คุณธรรม และจริยธรรมควบคูกับความรูอยางตอเนื่อง  สงผลใหผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรของสถานศึกษากําหนด  โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม      

  ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน  เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม  และ

ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย  เชน โครงการอนุรักษภาษาไทย   โครงการภูมิใจรักษสถาบัน  โครงการวัน

สําคัญชาติ  ศาสน  กษัตริย  โครงการสงเสริมความกตัญูกตเวที   โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย   

กิจกรรมแหเทียนพรรษา  สงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการปฏิบัติใหถูกตอง และรวมอนุรักษความเปนไทย

ใหคงอยูตอไป  ท้ังในดานการใชภาษาไทยใหถูกตองเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพูด  ภาษาเขียน  การสื่อสารอยาง

สรางสรรค  การการปฏิบัติศาสนกิจพิธีดวยความเชื่อ  และศรัทธา  การใหความเคารพและเห็นคุณคาของสถาบัน

ชาติ  ศาสน  กษัตริย  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

  ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ

แตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  โดยผูเรียนเขารวม

กิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  เชน  โครงการอัตลักษณ และเอกลักษณ  โครงการจริยธรรมชุมชน  โครงการ

เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โครงการพัฒนาภาวะผูนํา  โครงการสงเสริมทักษะการประกอบ

อาชีพ  โครงการสงเสริม SPC STEM PLUS  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมชมรม  สงผลใหผูเรียนรูจักพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของผูเรียนใหเปนผูมีจิตสังคม  แสดงออกถึงความตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอ่ืน รูจัก

คนหาตนเอง และพรสวรรคท่ีพระเจาทรงประทานให  มีความรัก  เมตตา  แบงปนและชวยเหลือผูท่ีรอโอกาสใน

สังคม  มีความสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน  มีความสามัคคีในหมูคณะ  รูจักแสดงความคิดเห็นของตนกับผูอ่ืน  เกิดการ

ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเห็นประโยชนของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอสวนรวม   

เคารพสิทธิของผูอ่ืน  สามารถแกปญหา   เรียนรูท่ีจะปรับตัว และอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความแตกตางหลากหลายใน

ชุมชน และในสังคมไดอยางมีความสุข 

  สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ  มีน้ําหนัก-สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให

โทษ  และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาใน

ตนเอง  มีความม่ันใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน เห็นคุณคาในศิลปะอัน

งดงาม ความไพเราะรื่นรมยของดนตรี  พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน  สามารถสรางผลงานจาก

การเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการไดตามวัย  เชน  โครงการ

สงเสริมทักษะดานกีฬาและนันทนาการ โครงการสรางเสริมสุขภาพ โครงการโภชนาการและความปลอดภัย 

โครงการสงเสริมศักยภาพคีตศิลป เปนตน  สงผลใหผูเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  รูจักดูแล

สุขภาพรางกายและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ทําใหผูเรียนรอยละ 

96.78 มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยง

ตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะอัน
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พึงประสงคของผูเรียน  เชน กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเนตรนารี  กิจกรรมชมรม กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาสังคม และการรณรงคประหยัดพลังงาน  มีจิตสํานึกท่ีดีในการชวยเหลือผูอ่ืนและสวนรวม ปฏิบัติ

ตนตามกฎ ระเบียบ ขอตกลง และคําแนะนําตางๆ ของสถานศึกษา มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนใหแก

ผูดอยโอกาส รูจักการบําเพ็ญประโยชน เขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางตอเนื่องเปนประจํา

ทุกป โดยการยกยองชมเชย และใหรางวัลแกผูเรียนท่ีประพฤติตนเปนคนดี  เสียสละ  บําเพ็ญประโยชนท้ังใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน  เห็นคุณคาของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมดวย

แรงกาย  สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบ

แทน 

  จากแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรมขางตน สงผลใหผูเรียน มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาความ

เปนไทย มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีสุขภาวะรางกายและจิตสังคม  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข  

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

  
ดีเลิศ ดีเลิศ 

 1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

     ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วตัถุประสงคของแผนการ 

     ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 
  

  

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกจิ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับ 

     เปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ  

     นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 
  

  

 1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจ ทันตอการ 

     เปล่ียนแปลงของสังคม 
    

 1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ 

     จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

 1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร  

     ตอสาธารณชน 
    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอยางเปน 

     ระบบ      

 2.2 มีการนําแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 

     ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
    

 2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ 

     ดูแลชวยเหลือนกัเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
    

 2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา     

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

     ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผล 

     การจัดการศึกษา 
  

  

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
  ดีเลิศ ดีเลิศ 

 3.1 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา 

     หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ 

     บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 
  

  

 3.3 บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพ 

     ผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวถิีชีวิตจริง  
    

 3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ 

     สอนทกุกลุมเปาหมาย  
    

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ 

     การเปล่ียนแปลงของสังคม 
    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
  ดีเลิศ ดีเลิศ 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ 

     ทางวิชาชีพ  
    

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี     

 4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพีเขามาใชในการพัฒนางาน 

     และการเรียนรูของผูเรียน 
    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบติังานของครู บุคลากร 

     ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธกีารที่เปนแบบอยาง 

     ที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
    

 

 

 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  ดีเลิศ ดีเลิศ 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอ 

     การเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
    

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อ 

     ตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
    

 5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปน 

     รายบุคคล และเปนกลุม 
    

 5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  

     และมีความปลอดภัย 
    

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม 

     ศักยภาพของผูเรียน 
    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
  ดีเลิศ ดีเลิศ 

 6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ 

     สภาพของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ 

     จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ 

     การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการ 

     และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

     สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ 

     เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนการพัฒนาองคกรไวใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของผูเรียนและสถานศึกษา รวมถึงความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการกําหนดใหสอดคลองและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา

ชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจน  สามารถดําเนินงานพัฒนาดานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนทุก
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กลุมเปาหมายอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดาน

การสอน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังปรับปรุง

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบท้ังในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562  และจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2562 

เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกกิจกรรม เพ่ือนําขอมูลมาสงเสริม

และพัฒนาในปการศึกษา 2563 การดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ แผนงาน

นโยบายและแผน จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานและรายงานผล  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 7 ฝาย 

คือ ฝายบริหารจัดการ ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายกิจการนักเรียน ฝายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ฝาย

อภิบาลและแพรธรรม และฝายมาตรฐานคุณภาพผูบริหารบริหารงานตามบทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ตามปฏิทินปฏิบัติงาน สถานศึกษาดําเนินงานแผนงานนโยบายและแผน แผนงานธุรการ

และประชาสัมพันธ แผนงานจัดซ้ือจัดจาง แผนงานหลักสูตร แผนงานหองสมุดและศูนยการเรียนรู แผนงานสรรหา

บุคลากร แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร แผนงานสารสนเทศ แผนงานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุครุภัณฑ แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แผนงานมาตรฐานคุณภาพ แผนงานกิจกรรม

นักเรียน แผนงานสัมพันธชุมชนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงการนิเทศการเรียนการสอน โครงการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร โครงการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการดําเนินงาน

สงผลใหโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับ

ลักษณะและความตองการของชุมชน  สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับนโยบายของรัฐและตน

สังกัด สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม(ศตวรรษท่ี 21)  

สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน สงเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีการจัดทํารายวิชา 8 กลุมสาระฯ การประเมินหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน โครงการวัดผลและประเมินผล โครงการสงเสริม

การแขงขันทักษะวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู

มาตรฐานสากลดวยหลักสูตรSEP  โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โครงการวันวิชาการ 

โครงการSPC STEM PLUS โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน โครงการสงเสรมิทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โครงการ Coding 5.0 กาวล้ํานําเทคโนโลยี  ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีความ

กระตือรือรนและสนใจเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ผูเรียน มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการสืบคนขอมูลในระดับดี สงผลใหสามารถสืบคนขอมูลท่ีตนเอง

ตองการไดอยางรวดเร็ว โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของนักเรียน มี

การบูรณาการการเรียนรูระหวางกลุมสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรูเก่ียวกับอาชีพตางๆ เพ่ือใชใน
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การศึกษาตอท้ังการแนะแนวดวยครู เอกสารเผยแพรเก่ียวกับอาชีพตางๆ และการเชิญวิทยาการมาใหความรูใน

อาชีพท่ีสนใจ โรงเรียนมีการสนับสนุนการแขงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการ

ประเมินนักเรียนดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรไวในพันธกิจขอท่ี 

6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี

ประสิทธิภาพ ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร  แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะครู

ดานการจัดการเรียนรู โครงการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมฟนฟูจิตใจครูคาทอลิก กิจกรรมครูดีมีวินัย กิจกรรมครูจิต

อาสา ผลการดําเนินงานทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นําเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนาในการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ครูรอยละ 90 มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา รวมท้ังสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

และมีความปลอดภัย โรงเรียนมีแผนงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โครงการประหยัดพลังงาน โครงการเรา

รักษหองเรียน โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน สถานศึกษากําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีแผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการสอน โครงการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่องาร สงผลให

ผูเรียนสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถวน สามารถนําขอมูลมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ในการจัดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วทุกฝายมีความพึงพอใจ  

 

     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  

88 91 85 93.60 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ 

     เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที ่

     เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ 

     คิดและปฏิบัติจริง 

  

     

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนาํไปจัด 

     กจิกรรมไดจริง 
  

     

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที ่

     มีความจําเปน และตองการความชวยเหลือ 

     พิเศษ  
  

     

 1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความ        



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา หนา 54 

 

     คิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน 

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

    สามารถนาํไปประยกุตใชในชีวิตประจําวันได 
  

     

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  
85 91 86 94.33 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 

     เรียนรู 
  

     

 1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการ 

     จัดการเรียนรู 
  

     

 1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย 

     ตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 
  

     

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   85 91 84 92.33 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน 

     การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  
  

     

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรัก 

     ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ 

    เรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมคีวามสุข 
  

     

 

 

     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  
88 91 84 91.80 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ 

     จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวธิีการวัดและ 

     ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ 

     จัดการเรียนรู 

  
     

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของม ี

     สวนรวมในการวัดและประเมินผล 
       

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาํไปใชใน 

     การพัฒนาการเรียนรู 
       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

  

86 91 86 95 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียน 

     ความรูและประสบการณในการจัดการ 

     เรียนรู 
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 5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ 

     พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 
93.41 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

  จากแผนงานพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปการศึกษา 2562 มีการวางแผนการจัด

การศึกษา ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครบท้ัง 8 กลุมสาระฯ มีองคประกอบ ไดแกสาระสําคัญของการเรียนรู 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ มีจุดประสงคการเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรู (GPAS), CIPPA MODEL,

กระบวนการสืบคน,แกปญหา,การอภิปราย, การแสดงบทบาทสมมติ,การสาธิต,การสรางสถานการณ, การเรียนรู

แบบโครงงาน, กระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน,การใชกิจกรรมเปนฐาน ฯลฯมุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

บูรณาการคุณคาพระวรสารตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก  เสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน มีคําถามท่ี

จําเปนตอการตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหาท่ีสอน (คําถามทาทาย)  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน ได

เรียนรูผานกระบวนการคิดและเปนผูลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู อีกท้ังโรงเรียนมีการสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนา เพ่ือมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเปาหมายกําหนดไวการอบรมดานหลักสูตรเชื่อมโยงบูรณา

การ เชน  สะเต็มศึกษาและวิทยาการคํานวณ  เปนตนมีการตรวจติดตามการใชหลักสูตร ตามกรอบเกณฑการ

ประเมินหลกัสูตร  นอกจากนี้ครูยังจัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได แผนการจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระฯ มีการบูรณาการในเรื่องท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับหลักสูตรฯ   

สาระทองถ่ิน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และบูรณาการอาเซียน  

  นอกจากแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฯ แลว ยังมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เชนโครงการรักษภาษาไทย,โครงการสงเสริมทักษะคณิตศาสตร,โครงการสงเสริมทักษะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาตางประเทศ,โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตร EIS Program (English 

for Integrated Studies) หลักสูตร SEP (Special English Program) ,โครงการสงเสริมทักษะการแขงขันทาง

วิชาการ ,โครงการคายSPC STEM PLUSและโครงการวันวิชาการ เปนตน 

  ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดตอบสนองจุดเนนการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูผูสอนใหเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาสมรรถนะครู

ดานการจัดการเรียนรู ในเรื่องดังตอไปนี้  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

ตามแนวคิด STEAM Education , การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู Stem to STEAM  

สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐาน
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การเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนฯ ผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  โรงเรียนเซนตปอลฯ สงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูกําหนด

ในแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมแกผูเรียน เนื้อหา จุดประสงค และหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับ

เปาหมาย ไมวาจะเปนเทคนิคการสอน หรือกระท่ังสื่อตางๆมีโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดย

ครูผูสอน จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ/แหลงการเรียนรู /เทคโนโลยีเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน  ครูใชหองปฏิบัติการเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย หองสมุด จํานวน 2 หอง(อาคาร4 

St’Paulและ อาคารWisdom)เพ่ือการคนควาหาความรูดวยตนเองท้ังของผูเรียนและผูสอนมีหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร / หองปฏิบัติการคณิตศาสตร /หองปฏิบัติการทางภาษา  หอง cooking room และ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร (จํานวน 3 หองเรียน Junior Room , Innovation Room , และCreative Room)ศูนยพัฒนา

ศักยภาพ Yes-Geniusการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ใหผูเรียนไดใชฝก

ทักษะการเรียนรู ทักษะกระบวนการคิดมีการจัดการเรียนรูนวัตกรรมการเรียนการสอนซ่ึงครูผูสอนมีการผลิตสื่อ

การสอน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก ในชุมชนทองถ่ิน ให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละผูเรียน ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูผูสอนเพ่ิมประสิทธิภาพในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ในการเรียน

การสอน Robot และ Basic  IoT Smart farming  Workshop นําสื่อดังกลาว มาจัดใหผู เรียนไดมี ความรู 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี จัดทําเปนโครงการ  Coding 5.0 กาวล้ํานําเทคโนโลยี นํามาเปนสื่อการเรียนรู

เก่ียวกับวิชา Coding  สงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดอยางเปนเหตุผล เรียนรูการวางแผน เขาใจหลักการและ

จับประเด็นไดดีข้ึน  

  ครูผูสอนสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู รวมกันอยางมีความสุขโดยครูและผูเรียน

มีปฏิสัมพันธระหวางกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ เปนบรรยากาศท่ีผูเรียนเกิดความรูสึกประสบความสําเร็จ

ในการเรียนรูและงานท่ีไดทํา ซ่ึงสงผลใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึนมีกิจกรรมท้ังรายบุคคลและกลุม ครูกระตุนใหผูเรียน

มีความกลาในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ตอบหรือถามคําถาม กลาวชมเชยเสมอๆ มีกิจกรรมนําเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนกันชื่นชม วิจารณผลงานรวมกันอยางสรางสรรคมีขอตกลงเรื่องระเบียบวินัยของการทํางานรวมกัน 

ยอมรับกันในระดับชั้นเรียนเพ่ือการเรียนรูอยางมีความสุขซ่ึงมีโครงการท่ีตอบสนอง ไดแกโครงการเสริมสราง

บุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด มี

นิสัยรักการอานใฝรูแสวงหาดวยตนเอง มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  , โครงการสงเสริม

ทักษะการประกอบอาชีพ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานท่ีทําดวยความภาคภูมิใจและเกิด

จากการทํางานอยางมีความสุข จากกิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ท่ีสราง

บรรยากาศเชื่อมโยงการเรียนรูในชั้นเรียนสู กิจกรรมการลดใชถุงพลาสติก ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีในกร

อนุรักษสิ่งแวดลอม จัดเปนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักท่ีจะ

เรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
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  การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ซ่ึงการสรุปผลการเรียนรายงานใหผูปกครองทราบภาคเรียน ละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนท่ี 

1  การสอบการอานคิดวิเคราะห (PISA)และการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2  การสอบการอานคิดวิเคราะห   

(PISA) และการสอบปลายภาค การประเมินเกณฑการผาน/ไมผาน  มี 5 ดาน ไดแก  

1) ดานทักษะความรู  

2) ดานการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 8 ขอ  

4) ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ  

5) ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

  โรงเรียนมีคูมือการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงควรมีการจัดทํา

เครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑท่ีเหมาะสมกับสภาพผูเรียนตามหลักสูตรครูมีการตรวจงานแบบฝกหัด ชิ้นงาน  

โครงงาน มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน มีบันทึกหลังการสอน โดยระบุผลของการจัดการเรียนรู  ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีดีในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไปดําเนินงานตาม

แผนงานทะเบียน-วัดผลมีแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และแบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในป

การศึกษาท่ีผานมาโรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาใหกาว

กระโดด ภายใตทรัพยากรท่ีจํากัดเพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการทําใหผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  

ไดนํานโยบาย  No Homework  มาใช  เพ่ือเนนกิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝกหัดตางๆ ใหจบภายในชั้น

เรียนผูเรียนมีเวลาในการคนควาหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน มีวินัย ความรับผิดชอบมาก

ข้ึน มีปฏิสัมพันธกับครอบครัวและมีความสุขในการเรียนมากข้ึน สงผลใหการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษา 2562  มีดังนี้  

  -  Reading TEST: RT (ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนน

การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง (คํา ประโยค ขอความ) มีเกณฑคุณภาพ ระดับดีมาก 

  -  National Test : NT (การประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3)  ประเมินความสามารถดาน

วิชาคณิตศาสตรและความสามารถดานภาษาไทยมีเกณฑคุณภาพ ระดับดี 

  -  O-NET (การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6) ป

การศึกษา 2562 พบวา ทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา  

  ซ่ึงการทดสอบวัดผลประเมินท้ังภายในโรงเรียนเอง และการทดสอบระดับชาติ มีการตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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  รวมท้ังใหผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมท้ังใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูตอไป 

  มีการแจงผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตรวจผลงาน แบบฝกหัด ชิ้นงาน  โครงงานของ

ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนรับทราบขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดของตนเอง ครูใหคําแนะนําและชี้แนะเพ่ิมเติมเพ่ือนําไป

ปรับปรุงการทํางานครั้งตอไปใหเกิดความกาวหนาในการเรียนรูตอไป และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพ่ือน

ครู ในการประชุมของแตละกลุมสาระฯ การประชุมผูปกครอง-กิจกรรม Open House งานวันวิชาการ และเม่ือ

พบวาตองมีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระฯ จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประจํา

สัปดาหทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือนําขอมูลรวมกันแกไขปญหาการจัดการเรียนรู เชน การสอนซอมเสริม การคัดกรอง

ผูเรียน นําไปตอยอดดวยการแกปญหาท่ีพบโดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา และครู

ไดแกไขขอบกพรองของผูเรียน รวมท้ังครูไดปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ   

 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 

1 

คุณภาพของเด็ก   

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม  

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเยี่ยม  

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา 

   ความรูได 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ   

1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทขอทองถ่ิน ยอดเยี่ยม  

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  

3. สงเสรมิใหครูมคีวามเช่ียวชาญดานการจดัประสบการณ ยอดเยี่ยม  

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม  

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 

   ประสบการณ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 

3 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   

1. จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมคีวามสุข ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

   ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  
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       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 

 1 

คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเยี่ยม  

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดีเลิศ  

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ  

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ  

มาตรฐานท่ี 

 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ  

มาตรฐานท่ี 

 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม  

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ดีเลิศ 
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3. จุดเดน 

    ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  มีน้ําหนักสวนสูง 

   เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลวและทรงตัวไดด ี สามารถใชมือและตาประสานสัมพันธได 

3. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย  และสามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับความปลอดภัย 

4. เด็กมีความราเริงแจมใส  จนเกิดเปนอัตลักษณของโรงเรียนอยางเห็นไดชัด  กลาพูด และกลาแสดงออก 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ครูทุกคนมีการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยกิจกรรมท่ี 

   สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 

2. สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย หรือผานการ 

   อบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระตามความ 

   ตองการ ความสนใจ เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

2. ครูมีการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยกิจกรรมท่ีสงเสริม 

   พัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 

3. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  จัดหองเรียนสะอาด อากาศถายเท  

   ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก  มีมุมประสบการณ  เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 

 
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คุณภาพของผูเรียน 

1. คุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนให 

   ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง  รวมท้ังโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู  สื่อ 

   เทคโนโลยี  หองปฏิบัติการตางๆ  ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 

   ใหผูเรียนมีการลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได 
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   อยางมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ   สงผลใหผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET, NT , RT) 

   สูงกวา  มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ  ระดับภาค  ระดับตนสังกัดและระดับจังหวัดทุกรายวิชาและทุกชวงชั้น   

2. โรงเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองในทศวรรษท่ี 21  โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียน 

   เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  EIS  (English  for  Intergraded Studies)  ในทุกระดับชั้น และหองเรียนเสริมทักษะ 

   ภาษาอังกฤษ  SEP  (Special English Program) ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตลอดจน 

   ดําเนินการจัดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ  (CEFR)  ในกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 

   3 และ6  และนอกจากนี้เขารวมทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษกับสถานบันชั้นนํา  สงผลใหนักเรียน 

   ไดรับทุนการศึกษาตอท่ีประเทศอเมริกาเปนเวลา  1 ปการศึกษา และมีทักษะดานภาษา  สามารถเขารับการ 

   ประเมินและไดรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตอ) 
คุณภาพของผูเรียน 

3. ผูเรียนมีการแสดงออกท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนคือ “ซ่ือตรง  เรียบงาย  การงาน  รักเมตตา  รูคุณ”  

   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลายระหวางบุคคลได 

   อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ การเปนผูให และเปนบุคคลเพ่ือผูอ่ืน  เห็นคุณคาของตนเอง ผานทางการจัด 

   กิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด 

   เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการปรับพัฒนาแผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลอง 

   กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ 

   ของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

2. โรงเรียน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ 

   จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. การจัดการศึกษารูปแบบSTEM นํามาจัดการเรียนรูคาบเรียน/ชั่วโมง STEM สูโครงการคายSPC STEM PLUS  

   และสงเสริมการเรียนรูการจัดกิจกรรมแนว STEM  เด็กคิดทําแบบ STEM  เห็นเปนกระบวนการผานโครงงานใน 

   ชั้นเรียน ใชเทคโนโลย ีเครื่องมือตางๆในการแกปญหา สงผลใหผูเรียนมีศักยภาพสรางสรรคชิ้นงาน เปนนวัตกรรม 

   ท่ีสามารถนําไปตอยอดเปนองคความรูและขยายผลสูชุมชนได ในชิ้นงานท่ีชื่อวา “Economical  Green Land   

   For The  Future” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ซ่ึงเปนการรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   และการพัฒนาทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูเชิง 

   วิชาชีพ (PLC) 

2. ครูมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการเรียน 

   การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติไดจริงเกิดทักษะในการเรียนรู  มีความกาวหนา 
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   ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย สาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสูมาตรฐานสากล  สาระทองถ่ิน   

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และการบูรณาการอาเซียน 

4. ครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี 

   หลากหลาย  เนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติลงมือจริงสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม สามารถใชสื่อการสอนดวย 

   เทคโนโลยีสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  จุดควรพัฒนา 

  ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1. สงเสริมใหเด็กมีความม่ันใจ กลาพูดกลาแสดงออก 

2. สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมอยางอิสระท่ีหลากหลาย 

3. สงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานจากกิจกรรมสรางสรรคท่ีหลาหลาย  และทําเปนกลุม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ ดานการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก 

2. สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

3. สงเสริมใหครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็ก 

   เปนรายบุคคล 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. สงเสริมใหครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. สงเสริมใหครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาการคุณภาพเด็ก และ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหครูจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก โดยมีสื่อของเลนท่ีกระตุนใหคิดหา 

   คําตอบ ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรม  โดยมีกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจให 

   นักเรียนเกิดแนวคิดการสรางผลงานนวัตกรรม  เชน  กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมในแตละระดับชั้น   

   นําเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการหรืองานวันวิชาการ  ตลอดจนเผยแพรผลงาน  เพ่ือไปสูการนําไปใช 

   ประโยชนอยางแทจรงิ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน   

2. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง  เชน การเขารวมการ 

   แขงขันทักษะวิชาการกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ     

3. ผูเรียนยังขาดความตระหนักและจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคาใหเกิดข้ึนกับ 

   ผูเรียนอยางตอเนื่อง เชน  การรณรงคการงดการใชโฟม  การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  การท้ิงขยะใหถูก 

   ประเภทและการประดิษฐจากวัสดุเหลือใช   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวน 

   รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

2. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตอ) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลสะทอนกลับของผูเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมสาระฯ และกับ 

   ผูเก่ียวของภายนอกมากข้ึน 

2. เพ่ิมเทคนิคในการออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการตรงกับคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี  

   21 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะทางปญญา ความฉลาดทางดิจิทัล มีนวัตกรรมจากการ 

   เรียนรูและเผยแพรเพ่ิมมากข้ึน 

3. สงเสริมการจัดทําแผนการจดัการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยงกับ8 กลุมสาระฯ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิด 

   วิเคราะห สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก  

   (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ เพ่ือเปดโลกทัศนมุมมอง 

   ของผูเรียนมากข้ึน เชน  ดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะในชุมชน,ลดการใชถุงพลาสติก,ปญหา 

   ฝุนละอองขนาดเล็กPM 2.5,ปญหาหรือแนวทางการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรค 

   ติดเชื้อ เชน COVID -19 เปนตน 
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5.  แนวทางการพัฒนา 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมครูและบุคลากรศึกษาดูงานท่ีตางประเทศอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมความพรอม

รอรับการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากลครั้งท่ี 2 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแกผูอ่ืนได 

 

6. ความตองการชวยเหลือ 

  การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลของผูเรียนจากภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือ

ชวยเหลือรายจายของผูปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจท่ีสูงอยูในขณะนี้ 

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา 

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา 

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  บริหารงานโดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทยปจจุบัน 

นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  บริหารจัดการภายใตปรัชญา  นโยบาย  และวิสัยทัศน  

ท่ีมุงพัฒนาบุคลากรและผูเรียนสูประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานความเปนไทย  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

เปนสังคมแหงการเรียนรู ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล อนุรักษสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติดดวยความ

มุงม่ันในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน  คนเกง  คนดี  และมีความสุข  หางไกลจากปญหาสิ่งเสพติดท้ังปวง

ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตเปนสตรีลวน กิจกรรมตาง ๆ จึงมุงสรางสรรค

พัฒนาเนนการเฝาระวัง  ปองกัน  ประกอบกับสังคมปจจุบันไมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนไทย  ทําใหอาจเกิด

ปญหาเบี่ยงเบนทางความคิดไปในลักษณะอันไมพึงประสงค  ชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงมีทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธาน มียุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีดีในการใหการ

ชวยเหลือและพัฒนาเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด “เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยา”โดยใช “ศูนยเพ่ือนใจTO BE 

NUMBER ONE”  ตามแนวคิด“ปรับทุกข  สรางสุข  แกปญหา  พัฒนา EQ” 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  จึงมีมติใหดําเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 

ONE  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตข้ึน  เพ่ือดําเนินงานตามพระประสงค  พัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนหนึ่ง  

โดยไมพ่ึงยาเสพติด  และไดดําเนินการอยางตอเนื่องเสมอมาตั้งแตปการศึกษา 2546 จงถึงปจจุบัน  โดยในระยะ

เริ่มแรก  ดําเนินการในรูปแบบชมรมเล็ก ๆ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการเปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางยิ่ง  

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 
ทองถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. กิจกรรมชมรม To Be Number 1 -   
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จึงไดขยายการดําเนินงานและการรับสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนตลอดมา  จนกระท่ังปจจุบัน  มีครูและผูเรียนสมัครเปน

สมาชิก 100 %  ดวยความสมัครใจและไดรับความรวมมือจาก “ผูใหญใจดี” คือ สมาคมศิษยวจนคาม-เซนตปอล

คอนแวนต  และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  ปจจุบันไดทําการขยายเครือขายไปใน

ชุมชน  เชน  โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนบานชากนอก  โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม   

เปนตน และสมาชิกชมรมไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ มากมายดวยจิตอาสา การเปนผูให และเปนบุคคล

เพ่ือผูอ่ืนตามจิตตารมณของทานนักบุญเปาโล  เห็นคุณคาของตนเอง  จนกระท่ังปจจุบันทําใหโรงเรียนเซนตปอล

คอนแวนตไดผานการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในการประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานศึกษาประเภทตนแบบเพชร ปท่ี 2 และเปนท่ียอมรับจากผูปกครอง ชุมชน รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุก

ฝาย และคณะทํางานยังคงมุงม่ันท่ีจะดําเนินกิจกรรมดังกลาวตอไปอยางเขมแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         ภาคผนวก 

    

1. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 3) 

2. การใชมาตรฐานการศึกษาและการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 

4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารฝายมาตรฐานคุณภาพ 

5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

6. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

7. ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 

8. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

9. การใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา  

       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เม่ือวันท่ี ๑๙ ถึง ๒๑ 

เดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ดาน คือ 

ผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียนซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

ดานผูเรียน     

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค      
มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ 

                    การ เคลื่อนไหว     

     

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา                          

                   และคิดริเริ่มสรางสรรค  

     

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกดาน      
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง      
มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และชื่นชมใน  

                   ผลงานของตนเอง 

     

ดานคร ู     

มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานท่ี 

                   รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

     

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี 

                  ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

ดานผูบริหาร     

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ 

                     บริหารจัดการ         

     

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และบริหารงาน         



 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

                  อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  

                    โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ  

                     ทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

     

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 

                    กับ ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย  ๓.๕๘ 

              ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง      ไมรับรอง 

 

 

๑๓.๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

ดานผูเรียน     

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค     

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา                    

     

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

     

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร      
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

     

มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

     

ดานครู     

มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน                        

ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

    

  
มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

ดานผูบริหาร     



 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ                              
มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงาน  

อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามหีลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมี

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

     

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย  ๓.๗๖ 

              ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง      ไมรับรอง 

 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 ๑)  ขอความรวมมือจากผูเก่ียวของ  เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และองคกร

ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพใหสูงข้ึน 

 ๒)  แสวงหาความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน องคกรทองถ่ิน ท้ังภาครัฐและเอกชนในการเปนแหลง

เรียนรูและวิทยากรภายนอก ใหความรูและประสบการณตรงกับนักเรียนใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

 ๓)  พัฒนากิจกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เหมาะสม

บุคลากรแตละคน และขอจํากัดสถานศึกษา หรืออาจระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาครูจากผูท่ีเก่ียวของ 

 

นวัตกรรมและสิ่งดีเดน รวมท้ังการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 

 รูปแบบกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมนักเรียน และการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูของนักเรียนอยางยั่งยืน 

 

๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

 ๑) ครูผูสอนสวนใหญเปนคนทองถ่ิน มีความรู ความสามารถ ประสบการณดานการสอน และมีความ

ผูกพัน ตอองคกร ดังนั้นควรรักษาทรัพยากรบุคคลเหลานี้ไวดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล โดยมุง

ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนประการสําคัญ 



 

 ๒) ผูบริหารควรมีความรูความสามารถ ทักษะ มนุษยสัมพันธ และภาวะผูนําสูงมาก โดยใชการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม ดังนั้นควรใชแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนางานตาง ๆ 

อาทิ  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเองของนักเรียน ใหสูงข้ึน  

 ๓) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ควรไดจัดทําและวางแผนงานตั้งแตการแสวงหา การบรรจุ แตงตั้ง 

การใหปฏิบัติงาน การพัฒนา และพนจากงาน อยางเปนระบบ จึงทําใหการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ๑๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เม่ือวันท่ี  ๒๘ ถึง 

๓๐ เดือน  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕๖   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน   

๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซ่ึงสรุปผลการ 

ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

๑๓. ๒ .๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    



 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน  

เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม       

ตัวบ งชี้ ท่ี  ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิ เศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๐ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                      ใช   ไมใช 

• มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้                ใช   ไมใช 

• ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน       ใช   ไมใช 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเดน 

 ๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัยดานอารมณและจิตใจสมวัยดานสังคมสมวัยสติปญญาสมวัยมีความ

พรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 



 

             ๒. ครูมีประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

             ๓. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

           ๔. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

             ๕. สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งสถานศึกษาและผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ ของสถานศึกษา 

             ๖. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาและผล

การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

เด็กควรไดรับการพัฒนาใหมีการรับรูท้ัง ๔ ดานตามศักยภาพ จากการเลน การใชสื่อ อุปกรณตางๆ 

เกมการศึกษาท่ีหลากหลาย กิจกรรมการฟงเพลง ฟงนิทาน สงเสริมดานดนตรีและรองเพลง ฝกการเปนผูนําผูตาม 

รูจักการใหการแบงปน ชื่นชมความเปนไทยและเขาใจในอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 

    

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓      

ขอเสนอแนะ 

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

๑.๑  ควรสงเสริมใหเด็กรับรูเพ่ือพัฒนาการท้ัง ๔ ดานตามศักยภาพ ตามความแตกตางระหวางบุคคลตาม

ความสนใจในบรรยากาศท่ีจัดประสบการณท้ังในและนอกหองเรียนอยางอิสระและมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 

สงเสริมดานดนตรีและรองเพลงโดยคัดเลือกใหเหมาะสมตามวัย 

แนวทางแกไขในอนาคต  

 ๑.๑  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต จัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ใหกับเด็กโดยจัดทําเปน

หลักสูตรโรงเรียนท่ีเนนการจัดประสบการณ จัดการเรียนรูครอบคลุมการพัฒนาครบท้ัง ๔ ดาน และเสริมหลักสูตร 

ดวยแผนงานโครงการสงเสริมพัฒนาผูเรียนปฐมวัยสูความเปนเลิศ  เชนโครงการรอยรวมดวงใจใหศิษยรัก 

ประกอบดวยกิจกรรมเสริมประสบการณท้ังในและนอกหองเรียน อีกท้ัง ครูผูสอนไดปรับ แผนการจัดประสบการณ

เรียนรูใหกับเด็กโดยจัดหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูและความตองการของเด็กใหเหมาะสมตาม

วัย 

๑.๒ เด็กควรไดรับการสงเสริมใหมีของเลน สื่อ อุปกรณท่ีพัฒนาการรับรูสมวัย เพ่ือพัฒนาการ ดาน

สติปญญา การสังเกต เปรียบเทียบ จําแนก จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณและเลาเรื่องได กวดขันใหทุกคนได

วิเคราะหความแตกตางเต็มตามศักยภาพ 

 แนวทางแกไขในอนาคต 



 

  ๑.๒ การจัดหองเสริมประสบการณ (หอง kids Room) จัดใหกับเด็กอยางเหมาะสมตามวัย เปนกิจกรรม

ท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตามมุมการเลน หรือมุมประสบการณ หรือศูนยการเรียน ท่ีจัดไวภายในหองเรียน 

เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตรมุมคณิตศาสตร มุมธรรมชาติศึกษา  มุมบาน มุมรานคา  มุมเวทีแสดง

บทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมเลานิทาน เปนตน มุมตาง ๆ เหลานี้ เด็ก ๆ มีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตามความ

สนใจและความตองการของเด็กท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย 

๑.๓ สถานศึกษาควรใหความสําคัญตอครูและเด็กดวยกิจกรรมการฟงเพลง นิทานสําหรับเด็ก มุมคนเกง   

ฝกการเปนผูฟงท่ีดี เปนผูนําผูตาม สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได โดยการจัดสภาพแวดลอม  สรางความเชื่อม่ัน 

มีความสุข มีโอกาสพัฒนาการรับรูตามวัยจากการเลน เกมการศึกษา มุมอาน รูจักการใหแบงปน  รักตนเองและรัก

ผูอ่ืน ชื่นชมความเปนไทยและเขาใจในอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา รวมปฏิบัติเปนแบบอยางได 

 แนวทางแกไขในอนาคต  

๑.๓ กิจกรรมเลาเรื่องราว แสนสนุก  สงเสริมทักษะการใชภาษาในการเลาเรื่องราวตาม จินตนาการ

ความคิดสรางสรรค มีความม่ันใจในตนเอง  กลาแสดงออก และสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย   อารมณ 

– จิตใจ    สังคม   สติปญญา -กิจกรรมหนูนอยลายมือสวย  เพ่ือการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม

และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย  เปนการเตรียมความพรอม ท่ีจะเรียนรูการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานรางกาย   อารมณ – จิตใจ    สังคม   สติปญญา -กิจกรรมหนูนอยลายมือสวย  เพ่ือการพัฒนาท้ังดานรางกาย 

อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย  เปนการเตรียมความพรอม ท่ีจะเรียนรูการจัดกิจกรรม

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ กิจกรรมครั้งนี้เปน กิจกรรมท่ี

ฝกใหเด็กรูจักการควบคุมกลามเนื้อมือและตาใหมีการประสานสัมพันธกันไดดี มือควบคุมการเขียนตัวหนังสือได

สวยงาม เปนการฝกใหเด็กมีสมาธิรูจักควบคุมตนเอง มีความมุงม่ันทํางานใหสําเร็จ กลาแสดงออก   กิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคเปนการฝกทักษะการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการของเด็ก ใหมีพัฒนาการท่ีดี ท้ัง

ดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคม  สติปญญา เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกตามความสามารถดวยตนเอง 

 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

๒.๑ สถานศึกษาโดยผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ควรใหเวลารวมกิจกรรมของเด็ก

ปฐมวยัท่ีควรจัดแยกจากผูเรียนข้ันพ้ืนฐาน ใชเวลาสั้นๆและปรับเปลี่ยนใหทุกคนมีความสุขในการรวมกิจกรรมนั้นๆ 

ดวย เชน การแสดง การประกวด กีฬาสีและการแขงขัน เนนความพรอมและความสนใจของเด็ก ในสถานท่ี ท่ีมี

ความปลอดภัยเปนสวนของคนวัยเดียวกัน ชวยใหมีความสบายใจและสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจน       

ตามศักยภาพ 

แนวทางแกไขในอนาคต  

 ๒.๑ ฝายกิจการนักเรียน มุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเด็กเปนมนุษยท่ีสมบูรณครบทุกมิติ ท้ัง

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออก มีความม่ันใจในการทํากิจกรรม

ตางๆ  ใหรูจักการรอคอย และแบงปน ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เห็นความสําคัญในการพัฒนา

เด็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการรอยรวมดวงใจใหศิษยรัก โดยมีกิจกรรม เชน  กิจกรรมรับ

นองใหมสูรั้วปฐมวัยเซนตปอล ฯ , กิจกรรมนองสงพ่ีข้ึนชั้น ป. ๑ ,กิจกรรมปฐมวยัปท่ี  ๓  รับวุฒิบัตร,กิจกรรมคาย



 

เตรียมพรอม  เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความสนใจในการทํากิจกรรมตางๆ   โดยจัดแยกจากผูเรียนข้ันพ้ืนฐานอยาง

ชัดเจน รวมท้ัง การจัดหองเสริมประสบการณ (หองkids Room) จัดใหกับเด็กไดอยางเหมาะสมตามวัย 

 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ ครูควรพัฒนาเทคนิควิธีการจัดประสบการณ เพ่ือใหเด็กรับผิดชอบไดดวยตนเอง โดยหม่ันศึกษา

เอกสาร ฝกอบรมและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมจูงใจตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา การเยี่ยมบาน

พบปะ 

 
 

 แนวทางแกไขในอนาคต  

๓.๑ ฝายวชิาการ รวมกันวางแผนเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดประสบการณการเตรียมความพรอมใหครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔ ดาน ผานการจัดกิจกรรม

หลัก ท้ัง ๖  ใหความสําคัญในการติดตามการสื่อสารติดตอกับผูปกครอง (สมุดสื่อสารDairy)และการ รับทราบ

พฤติกรรมรายบุคคล จัดกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับการใชในชีวิตประจําวันบูรณาการสาระการเรียนรูและประสบการณ

ใหกับเด็กมากข้ึน 

 

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 ๔.๑ สถานศึกษาโดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในตามกรอบท่ีกําหนดท้ัง ๘ ประการ ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาประจําป โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย เพ่ือพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการและผลงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 แนวทางแกไขในอนาคต  

 ๔.๑  สมศ.รอบสามดานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตโดยคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในตามกรอบท่ีกําหนดท้ัง ๘ ประการ  โดย

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาประจําป   มีการ

แตงตั้งผูทําหนาท่ีการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนซ่ึงเปนตัวแทนของแตละฝาย  มีการวางแผนในการ

ตรวจประกันคุณภาพภายในปการศึกษาละ  ๒  ครั้ง  มีการนําผลของการตรวจไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนางาน

ของแตละฝาย  มาจัดทําเปนรายงานประเมินตนเอง เสนอตอตนสังกัดและจัดทํารายงานประจําป เพ่ือให

สาธารณชนไดรับทราบผลการบริหารจัดการของทางโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม  

  ๑. หองฝก Kids Room ใชฝกทักษะทางรางกายและเสริมสมรรถภาพ รวมท้ังการพัฒนาทักษะชีวิตจาก

ประสบการณตรง จัดเปนมุมอาน รานคา มุมนันทนาการครบวงจร พรอมครูผูดูแลใหเด็กรูคุณคาของเวลา 

 



 

  ๒. จัดการเรียนรูบูรณาการในสวนพฤกษศาสตร ถํ้าน้ําตกเทวดา เรือนรักวิถีไทย กระทอมนางฟา สวน 

Paradise สรางสรรคและสงเสริมเด็กทุกคนเรียนรูเรื่องเมืองชลบุรี สามารถแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว คําขวัญ 

อาชีพและประวัติศาสตร ดวยเกมบันไดงู ในศาลาพระเมตตาจากพระเจาในสวน God Is Love 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๓๕ ด ี

ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ 

และ วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของ  สถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

 

 

๕.๐๐ 

 

 

๕.๐๐ 

 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๔๙ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                      ใช   ไมใช 

• มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้                ใช   ไมใช 

• ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน        ใช   ไมใช 



 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเดน  

           ๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคมีความใฝรูและ

เรียนรูอยางตอเนื่องและคิดเปน ทําเปน 

     ๒. ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     ๓. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

     ๔. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

     ๕. สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา              

    ๖. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา และผลการสงเสริม

พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับ แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

     ๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน  

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

            ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะและกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓  

ขอเสนอแนะ  

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงโครงการ

และกิจกรรมท่ีมีอยูแลว ใหความเขมขนมากข้ึน ใหครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู จัดใหมีการทดสอบทุก

ครั้งท่ีสอนจบบทเรียน สอนซอมเสริมผูท่ีไดคะแนนนอยเปนรายบุคคล และสอนเสริมผูท่ีไดคะแนนมากดวย

กิจกรรมท่ีหลากหลาย 



 

 แนวทางแกไขในอนาคต  

 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดมีการปรับพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครูผูสอนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิดโดยนําแบบทดสอบระดับชาติมาเปนแนวทางมีการติดตามผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือนําผลมาปรับพัฒนาการดําเนินงาน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศติดตามใหครูสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญและทําการจําแนกผูเรียนเปน ๓ กลุมคือ กลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน และจัดกิจกรรมพิเศษกิจกรรม

ชางเผือก(สอนเสรมิ) ใหกับกลุมเกง และกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน(สอนซอมเสริม)ใหกับผูเรียนกลุมออน พรอมกิจกรรม

การสอนพัฒนากลุมกลางใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และจัดกิจกรรมสงตอระหวางชั้น เพ่ือสงขอมูลนักเรียน

ตอเนื่องระหวางชั้นเรียน ในทุกรายวิชา จากการติดตามผลการดําเนินงานของงานวัดผล พบวา ผูเรียนมีผลการ

ประเมินท่ีผานเกณฑสูงกวาเปาหมายทุกกลุมสาระ  ท้ังนี้ฝายวิชาการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

อยางตอเนื่องตอไป 

 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาจัดทําคูมือการบริหารงานในแตละฝายของสถานศึกษา ประกอบดวยขอบขายงานของ ทุก

ฝาย  ทุกงานรวบรวมในแตละปการศึกษา และใชเปนคูมือในการบริหารงานของสถานศึกษาตอไป 

 แนวทางแกไขในอนาคต  

 ฝายบริหารจัดการไดเตรียมวางแนวทางการแกไขในปการศึกษาหนา มีการ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร ใหแตละฝายมีขอมูลรายละเอียดภายในฝาย  เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานของครูท่ีอยูในฝายทราบรายละเอียด 

ภาระงาน ขอกําหนดของฝาย  ขอบขายของงานข้ันตอนการปฏิบัติงาน  กอนรวบรวมเปนขอมูลการบริหารงานท้ัง

โรงเรียน เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียน ตลอดจนผูบริหาร

สามารถติดตามตรวจสอบงานไดทุกข้ันตอน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสามารถทํางานแทนกันได และรวบรวม

เปนคูมือการบริหารงานท้ังระบบ 

 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ครูควรใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ ทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 

 แนวทางแกไขในอนาคต 

 ฝายวิชาการไดมีการนิเทศการสอนของครูทุกคนเพ่ือติดตามและพัฒนาใหครูผูสอนใชเทคนิคท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  และมีการตรวจติดตามกําหนดการสั่งงานของครูผูสอน การกําหนดใหผูเรียนจัดทําใบงานและชิ้นงานตางๆ 

โดยแจงใหคุณครูผูสอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาใน ๔ 

สวน คือ สวนท่ี ๑ คือ ผูเรียนประเมินตนเอง สวนท่ี ๒ เพ่ือนเปนผูประเมิน  สวนท่ี ๓ ผูปกครองเปนผูประเมิน  สวนท่ี 

๔ ครูผูสอนเปนผูประเมิน  นํามาหารเฉลี่ยเปนคะแนนผลการประเมินและกําหนดใหผู เรียนมีการประเมิน

ความกาวหนาของตนเองเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองทุกกลุมวิชาโดยแจงใหผูปกครองและ

นักเรียนทราบในกิจกรรมสานสัมพันธบานและโรงเรียนทุกปการศึกษา 



 

 

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาโดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในตามกรอบท่ีกําหนดท้ัง ๘ ประการ ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาประจําป โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย เพ่ือพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการและผลงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

  แนวทางแกไขในอนาคต  

 สมศ.รอบสามดานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตโดยคณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหความสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน ตามกรอบท่ีกําหนดท้ัง ๘ ประการ  โดยดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาประจําป   มีการแตงตั้งผูทํา

หนาท่ีการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนซ่ึงเปนตัวแทนของแตละฝาย  มีการวางแผนในการตรวจ

ประกันคุณภาพภายในปการศึกษาละ  ๒  ครั้ง  มีการนําผลของการตรวจไปใชในการวางแผนพัฒนางานของแตละ

ฝายมาจัดทําเปนรายงานประเมินตนเอง เสนอตอตนสังกัดและจัดทํารายงานประจําปเพ่ือใหสาธารณชนไดรับ

ทราบผลการบริหารจัดการของทางโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม  

    ๑. กิจกรรม ๑ ผลิตภัณฑ ๑ หองเรียน เชน การแปรรูปสับปะรดเปนสับปะรดกวน ซอสสับปะรด ไส

สับปะรดแชอ่ิม ขาวเกรียบสมุนไพรนพเกาสูตรสับปะรด เปนตน หรือการทําไขเค็มเบญจรงค จากอัญชัน ใบเตย 

แกวมังกรและดอกเก็กฮวย  

    ๒. หองศูนยพัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes Genius เปนศูนยการเรียนรูท่ีจัดเปนฐานความรูเพ่ิมทักษะ

กระบวนการคิด ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 

จํานวน 3 มาตรฐาน และระบบน้ําหนักคะแนน 

มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน คาน้ําหนักคะแนน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 50 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 20 คะแนน 

รวมคาน้ําหนักคะแนนท้ัง 3 มาตรฐาน 100 คะแนน 

 

รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และคาน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก คาน้ําหนักคะแนน 

 50 

ประเด็นท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได 

10 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.1 เด็กมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑกรมอนามัยมีสมรรถภาพทางรางกาย

แลสมรรถภาพทางกลไกสมวัย 

4 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.2 เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเองไดสมวัย 3 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.3 เด็กมีความสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไมใหตนบาดเจ็บได

สมวัย 
3 

ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 10 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.1 เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทนรอคอย ควบคุมตนเองและสามารถ

เขารวมกิจกรรมตางๆไดอยางมีความสุขไดสมวัย 
4 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.2 เด็กมีสุนทรียภาพ ข่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหวไดสมวัย 
3 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.3 เด็กมีความชื่นชม รูจักดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสมวัย 3 

ประเด็นท่ี 1.3 พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 10 

   ประเด็นยอยท่ี 1.3.1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปฏิบัติตน

อยางมีวินัยและความรับผิดชอบไดสมวัย 
4 

   ประเด็นยอยท่ี 1.3.2 เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดสมวัย 3 

   ประเด็นยอยท่ี 1.3.3 เด็กเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รูรักษวัฒนธรรมและความเปนไทยได

สมวัย 
3 



 

ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรูได 
20 

   ประเด็นยอยท่ี 1.4.1 เด็กมีทักษะทางภาษาและการสื่อสารไดสมวัย 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.4.2 เด็กมีทักษะพ้ืนฐาน รูเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง บุคคล สถานท่ีและสิ่ง

ตางๆ รอบตัวไดสมวัย 

5 

   ประเด็นยอยที่ 1.4.3 เด็กมีความใฝรูและทักษะการสังเกตสามารถเรียนรูดวยตนเองไดสมวัย 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.4.4 เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแกปญหาและมีความรูเรื่องมิติสัมพันธ 

การกะประมาณและรูจํานวนไดสมวัย 

5 

รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และคาน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน (ตอ) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คาน้ําหนักคะแนน 

 30 

ประเด็นท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 4 

ประเด็นท่ี 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 3 

ประเด็นท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 4 

ประเด็นท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 3 

ประเด็นท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 
3 

ประเด็นท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 13 

   ประเด็นยอยท่ี 2.6.1 การมีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 3 

   ประเด็นยอยท่ี 2.6.2 การมีสวนรวมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ 10 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ คาน้ําหนักคะแนน 

 20 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 6 

ประเด็นท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 4 

ประเด็นท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 4 

ประเด็นท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
6 

 

ระดับคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

(กรณี 5) (กรณี 100) 

5 90.00 – 100.00 ยอดเยี่ยม 

4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 



 

3 75.00 – 79.99 ด ี

2 50.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0 – 49.99 กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 

จํานวน 3 มาตรฐาน และระบบน้ําหนักคะแนน 

มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน คาน้ําหนักคะแนน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 50 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 20 คะแนน 

รวมคาน้ําหนักคะแนนท้ัง 3 มาตรฐาน 100 คะแนน 

 

รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และคาน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน คาน้ําหนักคะแนน 

 50 

ประเด็นท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 30 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6 

   ประเด็นยอยท่ี 1.1.6 ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 4 

ประเด็นท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 20 



 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 5 

   ประเด็นยอยท่ี 1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 5 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คาน้ําหนักคะแนน 

 30 

ประเด็นท่ี 2.1 มีเปาประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 2 

ประเด็นท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 14 

   ประเด็นยอยท่ี 2.2.1 การจัดองคกร โครงสราง และระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3 

   ประเด็นยอยท่ี 2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสรางความเชื่อม่ันกับผูเก่ียวของ 5 

   ประเด็นยอยท่ี 2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3 

   ประเด็นยอยท่ี 2.2.4 การสรางโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ 3 

ประเด็นท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
4 

ประเด็นท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 

 

รายละเอียดมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน และคาน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน (ตอ) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คาน้ําหนักคะแนน 

 30 

ประเด็นท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
3 

ประเด็นท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 
3 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ คาน้ําหนักคะแนน 

 20 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 
5 

ประเด็นท่ี 3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 3 

ประเด็นท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 

ประเด็นท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 5 

ประเด็นท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 4 



 

จัดการเรียนรู 

 

ระดับคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

(กรณี 5) (กรณี 100) 

5 90.00 – 100.00 ยอดเยี่ยม 

4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

3 75.00 – 79.99 ด ี

2 50.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0 – 49.99 กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ‘งานปฐมวัย 

เร่ือง แตงต้ังผูรับผิดชอบมาตรฐาน ประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

................................................................................. 

 ดวยงานปฐมวัย ไดมีการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป และแผนปฏิบัติการประจําป ป

การศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพ่ือใหมีการดําเนินงานตามแผนงานและตามระบบการประกัน



 

คุณภาพภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย ของปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ดังรายช่ือตอไปน้ี 

๑.คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.นางสาวปรียารัตน ประทุมเทา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 ๒.นางญาณิศา   นวลแกว   หัวหนาฝายบริหารจัดการ   กรรมการ 

๓.นางนฤพัชร   มีลังค   หัวหนาฝายวิชาการ   กรรมการ 

๔.นางณปภัช   ไหลรุงเรือง  หัวหนาฝายบุคลากร   กรรมการ 

๕.นางฤทัย   นิยมวงศ   หัวหนาฝายกิจการนักเรียน   กรรมการ 

๖.นางสาวจงกล   อัศวานุรักษ  หัวหนาฝายทรัพยากรฯ   กรรมการ 

๗.นางวิมล   ธุถาวร   หัวหนาฝายอภิบาลฯ   กรรมการ 

๘.นางลดาวัลย   กลีบเมฆ   หัวหนาฝายมาตรฐานคุณภาพ  กรรมการ 

 

มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลสารสนเศท่ีเก่ียวของกับการประเมิน 

 

๒.คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเอง 

 มาตรฐานท่ี ๑ 

  ผูรับผิดชอบ 

  ๑. นางศรัฐฐานันท   ไพศาลวรรณ (หัวหนาทีมปฏิบัติการ)  

      ๒. นางสาวชมพูนุช   ทองแกว  

    ๓. นางสาววิภาวดี   สังฆพรม 

        ๔. นางสาวกาญจนสิตา  ปดชากาว  

     ๕. นางสาวสุศศิธร   ชํานาญธรรม  

     ๖. นางสาวพจนา   สุวรรณสิงห 

     ๗. นางสาวชุติมา    แสงเงิน 

  

มาตรฐานท่ี ๒ 

  ผูรับผิดชอบ 

  ๑.นางณัฐฐิญา   พันธัง   (หัวหนาทีมปฏิบัติการ)  

    ๒. นางสุกัญญา   เรืองสม  

   ๓. นางสุติมา    จารยโพธ์ิ  

       ๔. นางสาวอรทัย     วงคพงษคํา  

       ๕. นางขวัญเรือน   นิรันดรโสภณ  

       ๖. นางอุไรพร     ยอดแกว  

       ๗. นางนันธิญาน    วรานัทธนันทน 

  

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 

  ผูรับผิดชอบ 



 

       ๑. นางสาวธนิธิญา   ไตรรักษ   (หัวหนาทีมปฏิบัติการ)  

      ๒. นางวาสนา   รัตนมงคล  

          ๓. นางสาวสุรีย   ดีอาษา  

      ๔. นางสาวปฐมพร   แซลอ  

       ๕. นางสาวปนประภา แกนจันทร 

       ๖. นางสาวบุณณิศา  สมพงคมิตร 

 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีประเมนิตนเองตามมาตรฐานท่ีรบัผิดชอบ ใหครบทุกเกณฑพิจารณาโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ 

ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารท้ังเชิงประจักษ และรองรอยท่ีปรากฎยอนหลังมาสองปและใชเกณฑการประเมิน การตัดสิน การให

ระดับคุณภาพ ตามเลมแนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ(เลมสีนํ้าเงิน)พรอมกับนําผลสงใหกับคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินเอง เพ่ือ

นําไปจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยมี

วาระในการปฏิบัติงาน ๑ ปการศึกษา 

 

      สั่ง ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

         (นางสาวปรียารัตน ประทุมเทา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสรุปประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

คาเปาหมายมาตรฐาน 

น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนนที่

คาดหวัง 
คุณภาพ 

คะแนน

ที่ได 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 50.00 43.90 ดีเลิศ 47.08 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
10.00 8.85 ดีเลิศ 9.49 ยอดเย่ียม 

   ประเด็นยอยที่ : 1.1.1   เด็กมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑกรม

อนามัยมีสมรรถภาพทางรางกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวยั 
4.00 3.55 ดีเลิศ 3.79 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ : 1.1.2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี สามารถทํากิจวัตร

ประจําวนัดวยตนเองสมวยั 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.86 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ : 1.1.3 มีความสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยไมใหคนบาดเจ็บไดสมวยั 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.84 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณได 
10.00 8.80 ดีเลิศ 9.25 ยอดเย่ียม 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.1 เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทนรอคอย 

ควบคุมตนเองและสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆไดอยางมีความสุขได

สมวัย 

4.00 3.55 ดีเลิศ 3.71 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.2 เด็กมีสุนทรียภาพ ข่ืนชมและแสดงออก 

ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวไดสมวัย 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.78 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.3 เด็กมีความชืน่ชม รูจักดูแลรักษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดสมวยั 
3.00 2.60 ดีเลิศ 2.76 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ

เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
10.00 8.85 ดีเลิศ 9.39 ยอดเย่ียม 

   ประเด็นยอยที่ 1.3.1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค ปฏิบัตตินอยางมีวินยัและความรับผิดชอบไดสมวัย 
4.00 3.55 ดีเลิศ 3.77 ยอดเยี่ยม 



 

   ประเด็นยอยที่ 1.3.2 เด็กสามารถปรับตัวเขากับสงัคมและทาํ

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดสมวัย 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.78 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.3.3 เด็กเปนสมาชิกที่ดีของสังคม รูรักษ

วัฒนธรรมและความเปนไทยไดสมวัย 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.84 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

คาเปาหมายมาตรฐาน 

น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนนที่

คาดหวัง 
คุณภาพ 

คะแนน

ที่ได 
คุณภาพ 

ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารไดมีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
20.00 17.30 ดีเลิศ 18.95 ยอดเย่ียม 

   ประเด็นยอยที่ 1.4.1 เด็กมีทักษะทางภาษาและการสื่อสารได

สมวัย 
5.00 4.40 ดีเลิศ 4.69 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.4.2 เด็กมีทักษะพื้นฐาน รูเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง 

บุคคล สถานที่และสิ่งตางๆ รอบตัวไดสมวัย 
5.00 4.50 ดีเลิศ 4.76 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.4.3 เด็กมีความใฝรูและทักษะการสังเกตสามารถ

เรียนรูดวยตนเองไดสมวัย 
5.00 4.30 ดีเลิศ 4.74 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.4.4 เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแกปญหาและ

มีความรูเร่ืองมิติสัมพันธ การกะประมาณและรูจํานวนไดสมวยั 
5.00 4.10 ดีเลิศ 4.76 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30.00 26.40 ดีเลิศ 28.38 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
4.00 3.55 ดีเลิศ 3.80 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 3.00 2.65 ดีเลิศ 2.90 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเซ่ียวชาญดานการจัด

ประสบการณ 
4.00 3.50 ดีเลิศ 3.75 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.4 จัดสภาพแวดสอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.85 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรู เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
3.00 2.60 ดีเลิศ 2.85 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ

ทุกฝายมีสวนรวม 
13.00 11.45 ดีเลิศ 12.23 ยอดเยี่ยม 



 

   ประเด็นยอยที่ 2.6.1 การมีสวนรวมในการบริหารและการพฒันา

คุณภาพ 
3.00 2.65 ดีเลิศ 2.86 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 2.6.2 การมีสวนรวมในการควบคุมและประเมิน

คุณภาพ 
10.00 8.80 ดีเลิศ 9.37 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 20.00 17.75 ดีเลิศ 19.00 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก

ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
6.00 5.30 ดีเลิศ 5.72 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน

และปฏิบัติอยางมีความสุข 
4.00 3.55 ดีเลิศ 3.81 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
4.00 3.55 ดีเลิศ 3.79 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล

การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาเด็ก 

6.00 5.35 ดีเลิศ 5.68 ยอดเยี่ยม 

รวม 100 88.05 ดีเลิศ 94.46 ยอดเยี่ยม 

ผลสรุปประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

คาเปาหมายมาตรฐาน 

น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนนที่

คาดหวัง 
คุณภาพ 

คะแนน

ที่ได 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 50 43.05 ดีเลิศ 44.30 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 30 25.45 ดีเลิศ 26.57 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดคํานวณ 
5 4.45 ดีเลิศ 4.42 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแกปญหา 
5 4.45 ดีเลิศ 4.49 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 5 3.85 ดี 4.06 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.4 ความสามารถในการ ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
5 4.45 ดีเลิศ 4.88 ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
6 4.85 ดีเลิศ 4.93 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.1.6 ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 
4 3.40 ดีเลิศ 3.79 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 20 17.60 ดีเลิศ 17.73 ดีเลิศ 



 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีตามที่

สถานศึกษากําหนด 
5 4.45 ดีเลิศ 4.48 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 5 4.35 ดีเลิศ 4.39 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 
5 4.42 ดีเลิศ 4.47 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจติสงัคม 5 4.38 ดีเลิศ 4.39 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30 25.65 ดีเลิศ 25.65 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2 1.75 ดีเลิศ 1.75 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 14 11.90 ดีเลิศ 11.90 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 2.2.1 การจัดองคกรโครงสรางและระบบขอมูล

สารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ 
3 2.50 ดีเลิศ 2.50 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นกับผูเก่ียวของ 
5 4.40 ดีเลิศ 4.40 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัย

ภายในสถานศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ 
3 2.50 ดีเลิศ 2.50 ดีเลิศ 

   ประเด็นยอยที่ 2.2.4 การสรางโอกาสใหผูเก่ียวของ มีสวนรวม

พัฒนาคุณภาพ 
3 2.50 ดีเลิศ 2.50 ดีเลิศ 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

คาเปาหมายมาตรฐาน 

น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนนที่

คาดหวัง 
คุณภาพ 

คะแนน

ที่ได 
คุณภาพ 

ประเด็นท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
4 3.50 ดีเลิศ 3.50 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
4 3.50 ดีเลิศ 3.50 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3 2.50 ดีเลิศ 2.50 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
3 2.50 ดีเลิศ 2.50 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีน

เปนสําคัญ 
20 17.35 ดีเลิศ 18.67 ยอดเย่ียม 



 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
5 4.40 ดีเลิศ 4.68 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 
3 2.55 ดีเลิศ 2.83 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 2.55 ดีเลิศ 2.77 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
5 4.40 ดีเลิศ 4.59 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
4 3.45 ดีเลิศ 3.80 ยอดเยี่ยม 

รวม 100 86.05 ดีเลิศ 88.62 ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียน EIS) 
 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวชิาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

วทิยาศาสตร์  120 120 80 120 120 80 

สงัคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 



 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 80 40 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวชิาเพิม่เติม 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิม่เตมิ 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ/แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชมรม …………………. 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม ฯ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

คณิตคิดสนุก 40 40 40 - - - 

Yes ! Genius 40 40 40 40 40 40 

Intensive 40 40 40 40 40 40 

STEM - - - 40 40 40 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 

หมายเหตุ  : 1)  จริยะ / แนะแนว  เรียนร่วมกนัในคาบเรียนจริยะ 

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

  3)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย / กิจกรรมอ่ืน ๆไม่นบัหน่วยกิต 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562  (ห้องเรียน SEP) 
 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 

รายวชิาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

วทิยาศาสตร์  120 120 80 120 120 80 

สงัคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 



 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 40 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 80 40 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิม่เตมิ 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ / แนะแนว 40 40 40 40 40 70 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชมรม …………………. 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม ฯ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

คณิตคิดสนุด 40 40 40 - - - 

Yes ! Genius 40 40 40 40 40 40 

STEM 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 

หมายเหตุ  : 1)  จริยะ / แนะแนว  เรียนร่วมกนัในคาบเรียนจริยะ 

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

  3)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย / กิจกรรมอ่ืน ๆไม่นบัหน่วยกิต 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-2  (Grade 7-8) ปีการศึกษา 2562 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

คณิต-วิทย์ คณิต-องักฤษ องักฤษ-จีน องักฤษ-ญี่ปุ่น SEP 

รายวชิาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาการคาํนวณ  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 



 

สงัคมศึกษาฯ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาองักฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

รายวิชาเพิม่เติม 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80 (2 นก.) 80 (2 นก.) - - 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์เสริมทกัษะ  80 (2 นก.) - - - 80 (2 นก.) 

ทกัษะภาษาไทย / สงัคมเสริม - 40 (1 นก.) - - - 

คอมพิวเตอร์เสริมทกัษะ 40 (1 นก.) - - - 40 (1 น.ก) 

เสริมทกัษะภาษาองักฤษ  - 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) - 

ภาษาจีน  40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - - 40 (1 น.ก) 

ภาษาจีนฟัง-พดู  - - 80 (2 นก.) - - 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน  - - 80 (2 นก.) - - 

ภาษาญ่ีปุ่ นฟัง-พดู  - - - 80 (2 นก.) - 

ภาษาญ่ีปุ่ นอ่าน-เขียน  - - - 80 (2 นก.) - 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ/แนะแนว 40 40 40 40 40 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 

ชมรม .....................  40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ 15 15 15 15 15 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Intensive 40 40 40 40 - 

STEM - - - - 40 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,280 (28 นก.) 1,280 (28 นก.) 1,280 (28 นก.) 1,280 (28 นก.) 1,280 (28 นก.) 
 

หมายเหตุ  : 1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย     2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3  (Grade 9)  ปีการศึกษา 2562 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

ม.3 Grade 9 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วทิยาศาสตร์  120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

สงัคมศึกษาฯ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 



 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ภาษาองักฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 (22 นก.) 800 (22 นก.) 

ภาษาไทยเสริมทกัษะ 40 (1 นก.) - 

คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 40 (1 นก.) - 

วทิยาศาสตร์เสริม 40 (1 นก.) - 

สงัคมเสริม 40 (1 นก.) - 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  - 80 (2 นก.) 

วทิยาศาสตร์เสริมทกัษะ  - 80 (2 นก.) 

สงัคมเสริม  / ทกัษะภาษาไทย  - - 

คอมพิวเตอร์เสริมทกัษะ - 40 (1 น.ก) 

เสริมทกัษะภาษาองักฤษ  - - 

ภาษาจีน  40 (1 น.ก) 40 (1 น.ก) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เตมิ 200 (5 นก.) 240 (6 นก.) 

จริยะ/แนะแนว 40 40 

เนตรนารี 40 40 

ชมรม .....................  40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ 15 15 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 

Intensive 40 - 

STEM - 40 

รวมกจิกรรมอ่ืน ๆ 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,160 (27 นก.) 1,200 (28 นก.) 

 

หมายเหตุ  : 1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย  

 2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

 ***  Grade 9 เพ่ิมเวลาเรียนใหค้ณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จึงทาํใหเ้วลาเรียนทั้งหมดมากกวา่ EIS 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-5  ปีการศึกษา 2562 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

 (คณิต-วิทย์)  (คณิต-องักฤษ) องักฤษ-จีน องักฤษ-ญี่ปุ่น 

รายวชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาการคาํนวณ  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

สงัคมศึกษาฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 



 

ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาองักฤษ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 

รายวชิาเพิม่เติม 

ภาษาไทยเสริม - 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) - - 

ฟิสิกส์ 80 (2 นก.) - - - 

เคมี 80 (2 นก.) - - - 

ชีววิทยา 80 (2 นก.) - - - 

สงัคมเสริม - 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 80 (2 นก.) - - - 

ภาษาองักฤษฟัง-พดู - 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน - 80 (2 นก.) - - 

ภาษาจีนฟัง-พดู - - 120 (3 นก.) - 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน - - 80 (2 นก.) - 

ภาษาญ่ีปุ่ นฟัง-พดู - - - 80 (2 นก.) 

ภาษาญ่ีปุ่ นอ่าน-เขียน - - - 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 440 (11 นก.) 440 (11 นก.) 440 (11 นก.) 440 (11 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

แนะแนว 40 40 40 40 

ชมรม .....................  40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ 20 20 20 20 

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (คริสตศาสตร์ / จริยะ) 40 40 40 40 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Intensive 40 40 40 40 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,220 (26 นก.) 1,220 (26 นก.) 1,220 (26 นก.) 1,220 (26 นก.) 

หมายเหตุ  :   1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย    2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2562 

วชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

วทิย์ องักฤษ จนี 

รายวชิาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

สังคมศึกษาฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ประวติัศาสตร์ - - - 



 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (1.0 นก.) 20 (1.0 นก.) 20 (1.0 นก.) 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 20 (1.0 นก.) 20 (1.0 นก.) 20 (1.0 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาองักฤษ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 480 (13 นก.) 480 (13 นก.) 480 (13 นก.) 

รายวิชาเพิม่เติม 

ภาษาไทยเสริม - 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์เสริม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) - 

ฟิสิกส์ 120 (3 นก.) - - 

เคมี 120 (3 นก.) - - 

ชีววทิยา 120 (3 นก.) - - 

สังคมเสริม - 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คอมพิวเตอร์เสริมทกัษะ - - - 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร - 120 (3 นก.) - 

ภาษาองักฤษอ่านเชิงวเิคราะห์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ภาษาจีนฟัง-พูด - - 120 (3 นก.) 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน - - 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

แนะแนว 40 40 40 

ชมรม …………………. 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 20 20 20 

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (คริสตศาสตร์ / จริยะ) 40 40 40 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 

กจิกรมตามจุดเน้น 

Intensive 40 40 40 

รวมเวลากจิกรมตามจุดเน้น 40 40 40 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 
 

หมายเหตุ  : 1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย     2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

บันทกึการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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