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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ขอมูลพื้นฐาน

          โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  รหัส  1120100084  ท่ีตั้งเลขที่ 11/2  หมู 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอ     ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท  038-311068 , 038-322268 โทรสาร 038-310935  e-mail : stpaulconvent@sp.ac.th  website : www.sp.ac.th  ไดรับ

อนุญาตจัดต้ังเมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2494  เปดสอนระดับช้ันปฐมวัยปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียน 1,683 คน  จํานวนบุคลากรโรงเรียน 152

คน (ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564)

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เซนตปอลคอนแวนต

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1120100084

ที่อยู (Address) : 11/2 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 3 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สุขาภิบาล 6

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สุรศักดิ์ เขต/อําเภอ (District) : ศรีราชา

จังหวัด (Province) : ชลบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 20110

โทรศัพท (Tel.) : 038311068 โทรสาร (Fax.) : 038310935

อีเมล (E-mail) : info@sp.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.sp.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับปฐมวัย

           1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

           2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

               2.1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

               2.2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ  แจมใส  ราเริงสมวัย           

               2.3) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด  รมรื่น  สวยงาม

               2.4) โรงเรียนจัดใหมีสื่อเพื่อการเรียนรูของเด็กอยางปลอดภัยและเพียงพอพรอมใหบริการสื่อ                              เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียน

รูเพ่ือสนับสนุน  การจัดประสบการณของเด็ก

               2.5) การจัดการเรียนรูการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยจัดโครงการบาน นักวิทยาศาสตรนอย

           3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
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               3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สํารวจชุมชน  เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใหกับเด็กมากขึ้น  ท้ังใหชุมชนมีสวน

                     รวมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กมากยิ่งขึ้น 

               3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2  หาแนวทางทําความรวมมือกับคณะครุศาสตร  ในการพัฒนาครูใหตรงกับ

                     ความตองการของครู  เชน  การจัดทําการเรียนการสอน การคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนขั้นตอน

                     (Coding)

           4) ความโดดเดนของสถานศึกษา

               4.1) เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของทานนักบุญเปาโล

               4.2) ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 1-3 ระดับ “ดีมาก” ท้ังสามรอบ และรอบสี่ ระดับ

                     “ดีเยี่ยม

               4.3) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)

           5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

               5.1) จัดโครงการนอมนําทําตามพอสอนเศรษฐกิจพอเพียง

                   5.2)     การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงอาณาจักรผัก ลอยฟา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3. นวัตกรรมสื่อเรียนรู

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

้ ้
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

           1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

           2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

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

                     ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับตนสังกัด และระดับจังหวัด ในทุกชวงชั้น

      2.2) สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกครูและบุคลากร

               2.3) ครูมีวุฒิตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณทางวิชาชีพ

               2.4) โรงเรียนมีความพรอมท้ังในดานสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอน

           3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

               3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมรอรับการ

                     ประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากลครั้งท่ี 2

               3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

               3.3) แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแก

                     ผูอื่นได

           4) ความโดดเดนของสถานศึกษา

               4.1) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของทานนักบุญเปาโล

               4.2) ไดรับโลรางวัลและเกียรติบัตรผานการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

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

                     ดีเยี่ยม”

               4.4) โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ไดรับรางวัลประเภทสถานศึกษารักษามาตรฐานพรอม

                     เปนตนแบบระดับเพชรปท่ี 2

               4.5) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ STREAM  Education

           5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

               5.1) การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

               5.2) การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา  

               5.3) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning

               5.4) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

               5.5) การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร                               (Coding)

               5.6) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education

               5.7) การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ

               5.8) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)

               5.9) การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาอื่น

 

 

 

                                      ลงนาม....................................................(ผูอํานวยการโรงเรียน)

                                            (  นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา  )

                                       วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-
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4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

(........นางสาวปรียารัตน ประทุมเทา........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : เซนตปอลคอนแวนต (-)

รหัสโรงเรียน : 1120100084

ที่อยู (Address) : 11/2 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 3 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สุขาภิบาล 6

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สุรศักดิ์ เขต/อําเภอ (District) : ศรีราชา

จังหวัด (Province) : ชลบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 20110

โทรศัพท (Tel.) : 038311068 โทรสาร (Fax.) : 038310935

อีเมล (E-mail) : info@sp.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.sp.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

“มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู”

 

 

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2562-2564 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการ แบบมีสวนรวม ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล เพื่อพัฒนาผูเรียน อยางมีคุณภาพ ดวย

มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําศาสตรพระราชา และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดีขึ้นไปและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน รักความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอมนอมนําศาสตรพระราชา

4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมงานประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

5. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกิจกรรมตามความตองการของผูปกครองและชุมชน

6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

1. ผูเรียนรอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับดีขึ้นไป

2. ผูเรียนรอยละ 90 มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพบนพื้นฐานความเปนไทยในศตวรรษที่ 21

3. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล

4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน

6. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนเพื่อการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกระบวนการบริหารศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมโครงการพิเศษของโรงเรียนใหโดดเดน

เอกลักษณ

BE ALL TO ALL

อัตลักษณ

Page 10 of 73



ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ - - - - - -

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 - 88 - - 88

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 100 - - 100

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 - 87 - - 87

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP - - 275 - - 275

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 85 - - 85

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 100 - - 100

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 104 - - 104

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 - 110 - - 110

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 123 - - 123

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 125 - - 125

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 23 หองเรียน EP - - 647 - - 647

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 135 - - 135

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 123 - - 123

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 130 - - 130

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 388 - - 388

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 - 110 - - 110

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 132 - - 132

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 131 - - 131

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 373 - - 373

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 57 หองเรียน EP - - 1,683 - - 1,683
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ปรียารัตน ประทุมเทา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ญาณิศา นวลแกว

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ณปภัช ไหลรุงเรือง

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ศิริรัตน อินจิ๋ว

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว จงกล อัศวานุรักษ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง วิมล ธุถาวร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง ลดาวัลย กลีบเมฆ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ธนิธิญา ไตรรักษ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง นฤพัชร มิลังค

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 1 16 - - - 17

2. ครูชาวตางชาติ - 3 - - - 3

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 23 - 2 - 25

2. ครูชาวตางชาติ - 10 - - - 10

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 1 36 - 5 - 42

2. ครูชาวตางชาติ - 8 - 1 - 9

รวม 2 97 - 8 - 107

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ 3 11 - 1 - 15

บุคลากรอ่ืนๆ 3 14 - 4 - 21

รวม 6 25 - 5 - 36

รวมทั้งส้ิน 8 122 - 13 - 143

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล - - 1 0:1 -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 10 275 20 14:1 28:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 23 647 35 19:1 29:1

ระดับมัธยมศึกษา 24 761 51 15:1 32:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก
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ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 12 14 - - - - 26

ภาษาไทย - - 5 1 5 - 11

คณิตศาสตร - - 3 3 5 1 12

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 5 - 12 - 17

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 4 1 10 - 15

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 2 - 5

ศิลปะ - - 5 - 2 - 7

การงานอาชีพ - - 2 - 1 - 3

ภาษาตางประเทศ - - 5 12 6 9 32

รวม 12 14 32 17 43 10 128

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - - -

- เนตรนารี 30 14 44

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 23 26 49

- STEM 4 9 13

กิจกรรมแนะแนว - 7 7

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 57 56 113
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 14 4 10 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 16 10 6 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 20 12 8 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 50 26 24

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.94 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการนักพฤกษศาสตรรุนเยาว

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการบานวิทยาศาสตรนอย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.84 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. โครงการสงเสริมการรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. โครงการพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย
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90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.54 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. โครงการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนเพ่ือการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการ สายสัมพันธเซนตปอล

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.13 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูของหนู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการหองเรียนนาอยู

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.33 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมกระบวนการบริหารศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการ สรรหาและพัฒนาสื่อปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการโภชนาการ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ

โครงการ

1. โครงการ อนุรักษภาษาไทย

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี21

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.90 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. โครงการ สงเสริมทักษะ ทางคณิตศาสตร

คาเปาหมาย
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91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.31 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการ สงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.97 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการ วันวิชาการ

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการ SPC STEM PLUS

คาเปาหมาย

73.00 : ปานกลาง

ผลสําเร็จ

89.85 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. โครงการ เรียนรูแบบโครงงาน

คาเปาหมาย

73.00 : ปานกลาง

ผลสําเร็จ

91.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

9. โครงการ สงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.28 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

10. โครงการ สงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนเพ่ือการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

โครงการ

1. โครงการ สงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.94 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการ Coding 5.0 กาวลํ้านําเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.19 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการ ภูมิใจรักษสถาบัน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการ พัฒนาภาวะผูนํา

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการ สงเสริมความกตัญูกตเวที
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คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.30 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการ อนุรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.37 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการ สงเสริมศักยภาพคีตศิลป

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.10 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการวัน สําคัญชาติ ศาสน กษัตริย

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.84 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการ สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
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คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.92 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

10. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.49 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

11. โครงการ สุขภาพดีชีวีสดใส

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.10 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

12. โครงการ สงเสริมทักษะดานกีฬาและนันทนาการ

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.30 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมกระบวนการบริหารศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.59 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.31 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

90.82 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.17 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. โครงการวิจัยในช้ันเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยีี่ยม

ผลสําเร็จ

96.22 : ยอดเยีี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการประหยัดพลังงาน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการเรารักษหองเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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97.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.86 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.12 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการวัดผลและประเมินผล

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.32 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
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91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.39 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมโครงการพิเศษของโรงเรียนใหโดดเดน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตรSEP

คาเปาหมาย

92.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.12 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

68.00 : ปานกลาง

ผลสําเร็จ
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73.44 : ปานกลาง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการ อภิบาลและแพรธรรม

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการ สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.03 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 275 266 96.73 9 3.27 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 275 267 97.09 8 2.91 - -

3. ดานสังคม 275 270 98.18 5 1.82 - -

4. ดานสติปญญา 275 265 96.36 10 3.64 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 123 29.99 44.87 39.84 - -39.84 - -

วิทยาศาสตร 123 38.78 44.00 45.88 - -45.88 - -

ภาษาไทย 123 56.20 52.99 57.84 - -57.84 - -

ภาษา

อังกฤษ
123 43.55 58.50 58.10 - -58.10 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 130

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 129 25.46 37.61 32.89 - -32.89 - -

วิทยาศาสตร 129 29.89 41.07 32.52 - -32.52 - -

ภาษาไทย 129 54.29 66.40 64.48 - -64.48 - -
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
129 34.38 40.39 48.51 - -48.51 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 131

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 131 26.04 38.93 27.64 - -27.64 - -

วิทยาศาสตร 131 32.68 31.62 30.22 - -30.22 - -

ภาษาไทย 131 44.36 56.89 49.78 - -49.78 - -

ภาษาอังกฤษ 131 29.94 39.05 34.22 - -34.22 - -

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

131 35.93 38.43 38.76 - -38.76 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 85 81 95.29 100 99 99.00 104 99 95.19 110 110 100.00 123 111 90.24 125 123 98.40

คณิตศาสตร 85 85 100.00 100 99 99.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 118 95.93 125 114 91.20

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

85 85 100.00 100 100 100.00 104 102 98.08 110 110 100.00 123 123 100.00 125 123 98.40

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

85 85 100.00 100 100 100.00 104 103 99.04 110 110 100.00 123 117 95.12 125 124 99.20

ประวัติศาสตร 85 85 100.00 100 99 99.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 123 100.00 125 123 98.40

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
85 85 100.00 100 100 100.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 123 100.00 125 124 99.20

ศิลปะ 85 85 100.00 100 100 100.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 123 100.00 125 124 99.20

การงานอาชีพ 85 85 100.00 100 100 100.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 123 100.00 125 124 99.20

ภาษาตาง

ประเทศ
85 85 100.00 100 99 99.00 104 103 99.04 110 110 100.00 123 123 100.00 125 116 92.80

ภาษาจีน 85 84 98.82 100 99 99.00 104 103 99.04 110 110 100.00 123 123 100.00 125 124 99.20

อังกฤษเสริม

ทักษะ
85 85 100.00 100 100 100.00 104 104 100.00 110 110 100.00 123 123 100.00 125 116 92.80

Page 36 of 73



ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 136 135 99.26 124 98 79.03 130 118 90.77

คณิตศาสตร 136 109 80.15 124 88 70.97 130 125 96.15

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
136 135 99.26 124 122 98.39 130 126 96.92

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
136 132 97.06 124 120 96.77 130 126 96.92

ประวัติศาสตร 136 134 98.53 124 122 98.39 130 119 91.54

สุขศึกษาและพลศึกษา 136 135 99.26 124 123 99.19 130 130 100.00

ศิลปะ 136 135 99.26 124 123 99.19 130 130 100.00

การงานอาชีพ 136 135 99.26 124 123 99.19 130 130 100.00

ภาษาตางประเทศ 136 121 88.97 124 121 97.58 130 130 100.00

ภาษาไทยเสริมทักษะ 19 17 89.47 6 6 100.00 - - -

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 88 71 80.68 72 62 86.11 87 83 95.40

วิทยาศาสตรเสริมทักษะ 69 69 100.00 66 63 95.45 74 54 72.97

สังคมเสริม - - - - - - 13 13 100.00

ภาษาจีน 88 83 94.32 72 71 98.61 87 86 98.85

คอมพิวเตอรเสริมทักษะ 69 63 91.30 66 63 95.45 74 72 97.30

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 67 65 97.01 50 50 100.00 56 56 100.00

ภาษาจีนฟง-พูด 41 37 90.24 42 42 100.00 28 28 100.00

ภาษาจีนอาน-เขียน 41 34 82.93 42 42 100.00 28 28 100.00

ภาษาญ่ีปุนฟง-พูด 7 7 100.00 10 10 100.00 15 15 100.00

ภาษาญ่ีปุนอาน-เขียน 7 7 100.00 10 10 100.00 15 15 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 135 109 80.74 123 88 71.54 130 96 73.85

คณิตศาสตร 135 116 85.93 123 92 74.80 130 102 78.46

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
135 134 99.26 123 123 100.00 130 110 84.62

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
135 130 96.30 123 118 95.93 130 105 80.77

ประวัติศาสตร 135 129 95.56 123 123 100.00 130 102 78.46

สุขศึกษาและพลศึกษา 135 135 100.00 123 123 100.00 130 130 100.00

ศิลปะ 135 135 100.00 123 123 100.00 130 127 97.69

การงานอาชีพ 135 135 100.00 123 118 95.93 130 130 100.00

ภาษาตางประเทศ 135 103 76.30 123 92 74.80 130 126 96.92

ภาษาไทยเสริมทักษะ - - - - - - 13 12 92.31

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 88 70 79.55 71 65 91.55 87 82 94.25

วิทยาศาสตรเสริมทักษะ 69 69 100.00 65 64 98.46 74 60 81.08

สังคมเสริม 19 19 100.00 6 6 100.00 - - -

ภาษาจีน 88 85 96.59 71 68 95.77 87 75 86.21

คอมพิวเตอรเสริมทักษะ 69 69 100.00 65 65 100.00 74 74 100.00

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 66 66 100.00 58 45 77.59 56 49 87.50

ภาษาจีนฟง-พูด 40 39 97.50 42 42 100.00 28 25 89.29

ภาษาจีนอาน-เขียน 40 37 92.50 42 41 97.62 28 28 100.00

ภาษาญ่ีปุนฟง-พูด 7 5 71.43 10 10 100.00 15 15 100.00

ภาษาญ่ีปุนอาน-เขียน 7 5 71.43 10 8 80.00 15 15 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 110 104 94.55 132 128 96.97 132 117 88.64

คณิตศาสตร 110 100 90.91 132 122 92.42 132 125 94.70

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
110 95 86.36 132 128 96.97 132 127 96.21

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
110 107 97.27 132 116 87.88 132 127 96.21

ประวัติศาสตร 110 104 94.55 132 121 91.67 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 110 108 98.18 132 132 100.00 - - -

ศิลปะ 110 108 98.18 - - - 132 132 100.00

การงานอาชีพ 110 108 98.18 132 132 100.00 - - -

ภาษาตางประเทศ 110 95 86.36 132 128 96.97 132 112 84.85

ภาษาไทยเสริม 49 42 85.71 69 56 81.16 76 74 97.37

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 71 65 91.55 79 79 100.00 78 76 97.44

ฟสิกส 61 57 93.44 63 54 85.71 56 56 100.00

เคมี 61 55 90.16 63 63 100.00 56 56 100.00

ชีววิทยา 61 58 95.08 63 63 100.00 56 56 100.00

สังคมเสริม 49 45 91.84 69 69 100.00 76 75 98.68

อังกฤษฟง-พูด 49 47 95.92 69 68 98.55 - - -

อังกฤษอาน-เขียน 10 6 60.00 16 16 100.00 - - -

อังกฤษอานเชิงวิเคราะห - - - - - - 76 54 71.05

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร - - - - - - 22 22 100.00

จีนฟง-พูด 32 30 93.75 36 32 88.89 33 32 96.97

จีนอาน-เขียน 32 30 93.75 36 36 100.00 33 31 93.94

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ
61 60 98.36 63 62 98.41 56 56 100.00

ภาษาญ่ีปุนฟง-พูด 7 7 100.00 17 17 100.00 21 21 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาญ่ีปุนอาน-เขียน 7 7 100.00 17 17 100.00 21 21 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 110 92 83.64 132 128 96.97 131 114 87.02

คณิตศาสตร 110 92 83.64 132 112 84.85 131 116 88.55

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
110 92 83.64 132 132 100.00 131 131 100.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
110 110 100.00 132 109 82.58 131 105 80.15

ประวัติศาสตร 110 87 79.09 132 115 87.12 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 110 110 100.00 - - - 131 131 100.00

ศิลปะ 110 110 100.00 132 132 100.00 - - -

การงานอาชีพ 110 110 100.00 132 132 100.00 131 131 100.00

ภาษาตางประเทศ 110 91 82.73 132 128 96.97 131 108 82.44

ภาษาไทยเสริม 49 40 81.63 69 51 73.91 75 75 100.00

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 71 58 81.69 79 76 96.20 78 78 100.00

ฟสิกส 61 57 93.44 63 60 95.24 56 53 94.64

เคมี 61 60 98.36 63 63 100.00 56 56 100.00

ชีววิทยา 61 56 91.80 63 63 100.00 56 56 100.00

สังคมเสริม 49 40 81.63 69 69 100.00 75 75 100.00

อังกฤษฟง-พูด 49 49 100.00 69 67 97.10 - - -

อังกฤษอาน-เขียน 10 8 80.00 16 7 43.75 - - -

อังกฤษอานเชิงวิเคราะห - - - - - - 75 74 98.67

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร - - - - - - 22 22 100.00

จีนฟง-พูด 32 30 93.75 36 32 88.89 32 25 78.13

จีนอาน-เขียน 32 31 96.88 36 35 97.22 32 29 90.63

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ
61 59 96.72 63 63 100.00 56 56 100.00

ภาษาญ่ีปุนฟง-พูด 7 7 100.00 17 13 76.47 21 18 85.71

ภาษาญ่ีปุนอาน-เขียน 7 6 85.71 17 13 76.47 21 20 95.24
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 104

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
103 47.46 63.47 63.72 - -63.72 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

103 40.47 55.32 52.00 - -52.00 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 61.55 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 85

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 85 71.86 66.13 81.70 - -81.70 - -

อานออกเสียง 85 74.14 71.24 86.17 - -86.17 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 125

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 130

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
130.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
130.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
130.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
130.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
130.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
130.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 130.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 130.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 131

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 85 - - - - - - - - -

ป.2 100 - - - - - - - - -

ป.3 104 - - - - - - - - -

ป.4 110 - - - - - - - - -

ป.5 123 - - - - - - - - -

ป.6 125 50 - 6 22 22 0 0 0 -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 135 - - - - - - - - -

ม.2 123 - - - - - - - - -

ม.3 130 128 - 59 23 26 10 0 1 -

ม.4 110 107 - 45 25 22 6 1 0 -

ม.5 132 131 - 58 27 27 4 5 1 -

ม.6 131 49 - 17 20 7 0 0 0 -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงอาณาจักร

ผัก ลอยฟา
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

3. นวัตกรรมส่ือเรียนรู ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - -

นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - -

โรงเรียนมาตรฐานสูสากล (มาตรฐาน

สช.)
- - สนง.การศึกษาเอกชน 2561

โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับ

กระทรวง)
- - - -

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - -

ตราพระราชทาน"บานนัก

วิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย"
- -

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารีรวมกับนานมี บุคส,สสวท.,สพฐ.
2561

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอําเภอศรีราชา
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 275

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 266 96.73
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 266

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 266

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 266

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 266

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 267 97.09
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 267

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 267

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 267

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 267

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 267

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 267

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 267

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 267

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 267

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 268 97.45
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 268

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 268

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 268

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 268

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 268

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 268

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 265 96.36
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 265

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 265

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 265

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 265

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 265

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 265

สรุปผลการประเมิน 96.91
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1     

          โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดมีการวางแผนเพ่ือการดําเนินงานการพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาในแผนพัฒนา โรงเรียน

เซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ ดวมาตรฐานสากล ตามจิตตารมณของนักปุญเปาโลบนพื้นฐานความเปนไทย

ในศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ การแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอนในรูปแบบออนไลน โดย

การทําวีดีโอการสอนสงใหกับผูปกครองและขอความรวมมือผูปกครอง พาเด็กปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคลองตามหนวยการเรียนรู เด็กสามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา และแผน

ปฏิบัติการประจําป 2563 โรงเรียนมีการจัดโครงการกิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน
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กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป กิจกรรมลางมือสะอาดปราศจากโรค ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ใหการดูแลสุขภาพปากและ

ฟนของเด็ก โดยการตรวจฟน เคลือบฟูลออไรดทุกภาคเรียน และใหความรูเด็กในการรักษาสุขภาพปากและฟน การแปรงฟนที่ถูกวิธี สงผลใหเด็กดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัยและจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด

และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และรับเจลลางมือกอนเขาอาคารเรียนทุกวัน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย

ยามเชา ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงทุกเดือน แปรงฟนหลังอาหาร มีการลางมือ กอนและหลังรับประทานอาหาร และลางมือทุกครั้งหลังทํากิจกรรมตางๆ จัดกิจกรรมตาม

ตารางกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม การเคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการกลาแสดงออก รองเพลง เตน เลาเรื่อง กิจกรรมนิทานพาเพลิน  กิจกรรม Kids Art ครู

จัดกิจกรรมสรางสรรค การปน การวาด เลนกับสี  ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออก เด็กมี

นํ้าใจชวยเหลือแบงปน โดยฝกใหแบงปนของเลน ขนม สิ่งของตางๆ  ใหเพื่อน ชวยเหลือแบงปน การเคารพสิทธิผูอื่น ฝกใหขออนุญาตกอนหยิบของผูอื่น ฝกใหอดทนไม

อยากไดของผูอื่น เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ครูฝกใหเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ ในการอดทนรอคอยฝกใหมีวินัยในตนเอง รูจักการอดทนรอคอย การอดทน

รอคอยในการทํากิจกรรม เชน เขาแถวรอรับยาสีฟน รอรับกระดาษ รอรับนม และทํางานจนเสร็จ ปลูกฝงใหเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผูอื่น

ครูปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตรงตอเวลา มาเรียนทันเวลา ฝกความรับผิดชอบ เลนแลวเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย ใหเด็ก

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี สงเสริมความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออกครูปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอก

หองเรียน โดยใหดูแลตนไม การทิ้งขยะลงถัง การใชนํ้าอยางประหยัด และจัดกิจกรรมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน สง

เสริมใหปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยครูฝกมารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การกลาวคํา

ขอบคุณ การเดินผานผูใหญ การนั่งตอหนาผูใหญ จัดกิจกรรมยิ้มงายไหวสวย กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ และกิจกรรมถวาย

พระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนด ครูสงเสริมใหปฏิบัติตนตาม

หลักศาสนาและประเพณีไทย ตอนรับปใหม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต ปลูกฝงใหยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวาง

บุคคล ไมรังเกียจเพ่ือน เลนและทํางานรวมกับเพื่อนได ฝกแกไขขอขัดแยง โดยไมใชความรุนแรง ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและประเพณีไทย เด็กชวยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได โดยครูปลูกฝงใหเด็กชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร เก็บถาดอาหาร ดูแลในการขับถาย เขาหองน้ํา แตงตัว ใสรองเทา ปูและเก็บ

ท่ีนอน ลางมือ ลางหนาแปรงฟนดวยตนเอง ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได จัดกิจกรรมเนตรนารีปฐมวัยเพื่อฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองและการชวย

เหลือผูอื่น ปลูกฝงใหเด็กรูจักการยอมรับและเสียสละเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ครูสงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจได จัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก จัดกิจกรรมนิทานพาเพลิน สงเสริมใหอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน เขาหองสมุด และเลาเรื่องที่ตนเองอานได

เหมาะสมกับวัย สนทนาโตตอบและเลาเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจได เด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ จากการเรียนในหองเรียน นอก

หองเรียน แหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาในทองถิ่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรู ภายนอกและภูมิปญญาในทองถิ่น ตั้งคําถาม

ในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบได จัดโครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ Project  Approach  เปนกิจกรรมที่เด็กไดปฏิบัติดวยตนเอง สามารถนํา

เสนอผลงานของตนเองได ต้ังคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบได เด็กสามารถคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได จากการ

เลนการทํากิจกรรมกลุม และเปนรายบุคคล การเลือกท่ีจะทําหรือไมทํา การเลือกเลน เลือกสิ่งของไดสามารถคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได จัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  การใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแสวงหาความรูโดยมีการแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อสารการสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตรและการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย เชน การเปรียบเทียบ การเรียนรูจํานวน ตัวเลข เรียน

รูรูปทรงตางๆ เรียนรูเร่ือง มิติสัมพันธ  เปนตน  เด็กสามารถบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได เชน น่ิม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความเหมือนความแตก

ตางเชน รูปทรง สี รูปภาพ  จําแนกประเภทจัดหมวดหมู เชน สิ่งของ เครื่องใช สัตว ตนไม สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต  และบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู

ไดดวยตนเองอยางถูกตองคลองแคลวและชัดเจน  และจัดโครงการบานนักวิทยาศาสตร  กิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตร กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร สามารถคิดเชิง

เหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรได ครูสงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานดวยตนเอง เด็กถายทอดความคิดตามจินตนาการ ครูสอนใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อที่หลากหลาย

ท้ังส่ือของจริง ส่ือเทคโนโลยี ภูมิปญญาในทองถิ่น ภูมิปญญาในชุมชน เด็กทํากิจกรรมโดยใชความคิด และประสบการณศึกษาเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน

เกิดการเรียนรูและแสวงหาความรูได การดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทางโรงเรียนไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ตอผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยประชุมผู

ปกครองผานครูประจําช้ัน ทางสื่อออนไลน Line@  Facebook Website วารสารโรงเรียน
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2     

          โรงเรียนกําหนดนโยบายแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษานําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป การศึกษา 2563 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว

บริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 จัดทําแผนงานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยโครงสรางของหลักสูตรความ

สอดคลองกับเปาหมายวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางชัดเจนท่ีมุงเนนใหเด็กไดรับพัฒนาคุณภาพอยางรอบดานทั้งดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญามีแผนงาน

โครงการกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กมีการวิเคราะหหลักสูตรรวมกับผูที่เกี่ยวของเพื่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง

4 ดานมีความสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและความตองการของชุมชน หลักสูตรปฐมวัย 2560 กําหนดสาระการเรียนรูที่ประกอบดวยประสบการณสําคัญ สิ่งที่ควรรูที่
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สงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดาน และสาระท่ีควรรูท้ัง 4 สาระ คือ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล สถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัว

เด็ก และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาเด็กอยางรอบดาน หลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูบริหารใหคําแนะนําในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาครูสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน ผูบริหารมีการตรวจติดตามกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนโดยการทําวีดีโอการสอนของคุณครูและการเรียนรูของเด็กผานสื่ออิเล็คทรอนิกส มีแผนงานสรรหาบุคลากรที่สรรหาครูจบการศึกษาปฐมวัย

ครูมีความรูความสามารถมีประสบการณดานปฐมวัยมีครูจํานวนสองคนตอหนึ่งหองเรียนและครูที่มีความสามารถในดานตางๆ รวมกันจัดประสบการณใหกับเด็ก สงเสริม

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทักษะดานตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการจัดประสบการณ จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับเด็ก อาทิ เชนการสนทนาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร นาฏศิลป ดนตรีและบัลเลต ครูสามารถจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก

โดยมีแผนและนิเทศการสอนดําเนินการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โดยเพื่อนนิเทศเพื่อนและนิเทศการสอนโดยทีมนิเทศภาคเรียนละหน่ึงครั้งและสรุปผลการนิเทศเพื่อนํา

ผลไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรโดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู สงเสริมใหครูไดรับการ

อบรมสัมมนาทางดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานอื่นๆ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่เปนแหลงการเรียนรูสภาพแวดลอมที่สวยงามรมรื่นมี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ในปการศึกษา 2563 มีการจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอความปลอดภัยของเด็ก ผูปกครองและบุคลากร จัดให

จุดลางมือ กําหนดจุดพื้นที่คัดกรอง จุดสําหรับเด็กในการเวนระยะหาง จัดพื้นที่สําหรับการรับประทานอาหาร มีสื่อที่มุงเนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรูผานการเลนที่เหมาะ

สมปลอดภัยและมีจํานวนเพียงพอมีแผนงานโครงการจัดการท่ีสงเสริมความปลอดภัยใหกับเด็กเชนแผนงานพัฒนาแหลงการเรียนรูตางๆภายในโรงเรียนประกอบดวยหอง

คอมพิวเตอร หองศูนยศักยภาพ หองดนตรี และอิเล็กโทน หองสมุด มีมุมหนังสือ ที่สงเสริมรักการอาน มีสนามเด็กเลนเครื่องเลนนํ้าเลนทราย มีแหลงการเรียนรูใน

โรงเรียน เชน หลักคําสอนคุณคาพระวรสาร ปายความรูตางๆ บอรดประชาสัมพันธขาวสาร ความรูสรางจิตสํานึกและในการปลูกฝงใหเด็กรูถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม รวม

ท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน มีแผนงานสงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาความปลอดภัยชวยกันดูแลรักษาซอมบํารุงใหมีความพรอมในการใชงานอยู

เสมอ จัดใหครูมีการบริการสื่อเทคโนโลยี สาระสนเทศและสื่อการเรียนรูแกครูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของครูและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของเด็ก จัดพื้นที่

วางใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา เชน ลานอเนกประสงค ลานหนาอาคาร Queen of  Peace  สําหรับเด็กไดออกกําลังกาย เพื่อประกอบกิจกรรมในโอกาสตางๆ เผย

แพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมการเรียนรูของเด็กทางเว็บไซตโรงเรียน www.sp.ac.th โรงเรียนจัดทํา จัดหา สื่อ/นวัตกรรม/อุปกรณ /เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูเชน ทีวีระบบดิจิตอล และ ระบบเครือขาย WI-FI รวมถึงระบบเครือขาย Internet ท่ีสามารถใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียนไดครอบคลุมทุก

หนวยงาน รวมท้ัง การบริการและการจัดการที่มีประสิทธิผล มีผูรับการดูแล ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ โรงรียนมีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพอยางมีขั้นตอนเปนระบบ PDCA มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีโครงการกิจกรรมแบบประเมินโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตอความตองการของโรงเรียน จัดสภาพแวดลอมและการที่สงเสริมเด็กตามธรรมชาติเต็มศักยภาพกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดบริการดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแกเด็กอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ระบบดูแลชวยเหลือเด็กอยางชัดเจน มี

การนิเทศติดตามและนําผลมาใชในการปรับปรุง เปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนรวม ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการสรุปผลการดําเนินงานที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป และนํามา

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ของการจัดระบบขอมูลสารสนเทศไดครบถวนครอบคลุมตอการใชงานถูกตองเปนปจจุบัน จัดระบบประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบที่

สงผลตอคุณภาพโดยรวมมีขั้นตอนในการปฏิบัติจริง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีรูปแบบท่ีชัดเจน มีการกําหนดมาตรฐานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่

กระทรวงประกาศใช พรอมกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ

สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนด ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนชัดเจนมีความเปนไปไดในการปฏิบัติซึ่งผานการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการการ

ประเมินคุณภาพภายในติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและนําผลการ

ติดตามไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงาน จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR ) ตามมาตรฐานการศึกษาพรอมทั้งนําเสนอ

รายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ และเผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําผล

รายงานประเมินตนเองและคําแนะนําจากเขตพื้นท่ีสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนมาพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 20

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 20

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 20

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดาน

หนึ่งเพียงดานเดียว

√ - 20

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 19 95.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 19

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 19

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 19

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 19 95.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 19

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 19

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 19

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 19

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 20 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 20
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 20

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 20

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 20

สรุปผลการประเมิน 97.50
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3     

         จากแผนพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาหลักการ จุดหมายและสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่สงเสริมใหครู

สามารถจัดการเรียนการสอนจัดประสบการณใหกับเด็กไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรของโรงเรียนที่มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาเด็ก

ในทุก ๆ ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาสูการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพครูมีการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดประสบการณออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน

                   ในปการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ การแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอนในรูปแบบออนไลน จัดรูป

แบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย โดยการทําวีดีโอการสอนสงใหกับผูปกครองและขอความรวมมือผูปกครอง พาเด็กปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองตามหนวยการเรียนรู เด็ก

สามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา ครูจัดประสบการณท่ีมีการเชื่อมโยงความรูกับประสบการณเดิมของเด็ก มีการบูรณาการการเรียนรูใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความ

ตองการความสนใจความสามารถ ไดรับประสบการณตรงลงมือกระทําสามารถสรางองคความรูดวยตนเองแกปญหาที่เกิดขึ้นงายๆอยางเหมาะสม โรงเรียนเขารวม

โครงการบานนักวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตรการใหเด็กรูจักสังเกต วางแผน คาดคะเน มี

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่ไดเรียนรู คิดคนหาคําตอบดวยตนเอง จัดกิจกรรมใหเด็กใชภาษาในการสื่อสาร ใชภาษาในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ครูปฐมวัยเปนครูผูมีความรูความสามารถดานวิชาชีพ สามารถจัดประสบการณใหกับเด็กตรงตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาเด็กในทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ท้ังดานการออกแบบแผนการจัดประสบการณ การจัดกิจกรรม , โครงการ ที่พัฒนาใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสมดุลและไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ ครูไดจัดประสบการณใหกับเด็กตามแผนการจัดประสบการณที่ครูไดออกแบบการเรียนรูและการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก โดยไดเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกตาม

ความตองการ ลงมือปฏิบัติจริง ไดรับประสบการณจากการเรียนรู, การเลน และการทํากิจกรรม เด็กมีความสนใจและกระตือรือรนในการแสวงหาคําตอบ รูจักการตั้ง

คําถาม การตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่น ตลอดจนสามารถเลาประสบการณตางๆที่ไดรับเปนอยางดี เด็กเลนและเรียนรูอยางมีความสุข รักการ

เรียนรู ครูมีความรูความสามารถในการจัดการบริหารช้ันเรียน จัดบรรยากาศภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กในแตละหนวยการเรียนรูในแตละสัปดาห มีการบู

รณาการกิจกรรมใหสอดคลองกับบรรยากาศของหองเรียน ครูจัดใหหองเรียนมีความสะอาดอากาศถายเทไดสะดวก มีความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยสําหรับเด็ก

จัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการแสดง ผลงานของเด็กพ้ืนที่สําหรับการทํากิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก สงเสริมใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ดูแลและ

เก็บของเลนของใช เปนตน ครูใชสื่อประกอบการจัดประสบการณใหกับเด็กอยางเหมาะสม จัดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความสนใจของเด็ก อาทิ คอมพิวเตอร  สื่อที่เปนของ

เลน สงเสริมพัฒนาการเด็กมีแผนงานวัดผลประเมินผลที่สงเสริมใหครูไดทําการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินตามสภาพจริงหลาก

หลายและครอบคลุมทั้งการประเมินเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม ท้ังการสังเกตสัมภาษณบันทึกพฤติกรรม มีการนําผลการประเมินของเด็กในแตละสัปดาหมาทําการ

วิเคราะหเพื่อปรับปรุงการจัดประสบการณที่เหมาะสม ใหกับเด็กและพัฒนาเด็กในโอกาสตอไป
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,408

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 89.00 1,404 99.72
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,404

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,404

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,404

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,404

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
89.00 1,365 96.95

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,365

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,365

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,365

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 78.00 1,408 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 1,408

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,408

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 1,402 99.57
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,402
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,402

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 1,115 79.19 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,115

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 1,314 93.32
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,314

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,314

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 89.00 1,314 93.32
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,314

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,314

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 87.00 1,291 91.69
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,291

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,291

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 88.00 1,358 96.45
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,358

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 87.00 1,335 94.82
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,335

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 1,335
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 94.50
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1     

         -  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

          ดวยวิสัยทัศนของโรงเรียน “ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการ แบบมีสวนรวม ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ ดวย

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม  นอมนําศาสตรพระราชาและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21” จากวิสัยทัศนดังกลาวจึงจัดการศึกษา มุง

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ มีความรูความกาวหนาทางการเรียนอยางมีคุณภาพ โดยคุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 

เพ่ือกระตุนใหผูเรียนศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเองได ดวยรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูแบบโครงงาน

กิจกรรมสะเต็มศึกษา กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะ การสอนสหบูรณาการ เปนตน  ตลอดจนจัดทําโครงการและกิจกรรม ที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดาน

ตางๆ เชน  โครงการอนุรักษภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตร SEP  โครงการพัฒนา

ทักษะทางคณิตศาสตร  โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการสงเสริมการ

แขงขันทักษะวิชาการ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ STEM CAMP โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  โครงการ Coding 5.0 กาวลํ้าเทคโนโลยี โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โครงการวันวิชาการ โครงการศาสตรพระราชา

โครงการสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ กิจกรรมคายแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ จากกระบวนการสอนและกิจกรรมดังกลาว มุงพัฒนาผูเรียน โดยเนนกระบวนการ

คิด การลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบดวยกระบวนการ PDCA สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน  แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนโรงเรียน

จัดใหมีแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ

คณิตศาสตร หองปฏิบัติการภาษา ศูนยปฏิบัติการคนควา หองสมุดมีชีวิต หองอภิบาลและแพรธรรม และศูนยพัฒนาศักยภาพ  Yes Genius  และเปดโอกาสใหผูเรียนได

ศึกษาหาความความรูจากแหลงเรียนรูทุกระดับช้ัน  

          นอกจากนี้ในปการศึกษา 2563  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเพิ่มรูปแบบการสอนใหผู

เรียนสามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา ไดแก การสอนออนไลนทุกระดับช้ัน เชน  Google classroom , Google Meet , ZOOM , LINE APICATION  รวมทั้งการบูรณาการ

สื่อการเรียนรูออนไลนจากหนวยงานตางๆ  เชน  สสวท.  รวมท้ังคุณครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสรางสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน

ออนไลน   เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

          ตลอดจนโรงเรียนไดมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ คนหาความสามารถของตนเองไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดแผนการเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอเนื่องถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 แผนการเรียน ไดแก แผนการเรียน

คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร แผนการเรียนคณิตศาสตร – อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ – จีน และแผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุน รวมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21   โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  EIS  (English  for  Intergraded Studies) ในทุก

ระดับชั้น คือจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สัปดาหละ 1 คาบเรียน วิชาภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 2 คาบเรียน และ

หองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ SEP (Special English Program) ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 คือจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนชาวตางชาติ

เปนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ศิลปะ สุขศึกษาและคอมพิวเตอร  ตลอดจนดําเนินการจัดสอบความสามารถดานภาษา

อังกฤษ (CEFR) ใหกับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  และนอกจากนี้เขารวมทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษกับสถาบันชั้นนํา ไดรับทุนการ

ศึกษาตอที่ประเทศอเมริกาและแคนาดา เปนเวลา 1 ปการศึกษา จากการมุงพัฒนาผูเรียนดานภาษาสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลคะแนนสูงขึ้นทั้ง 3 ระดับช้ัน

         นอกจากนี้พัฒนาการเรียนการสอนผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน STEAM  EDUCATION มุงสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบในการแกปญหา โดยบูรณา

การวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร และศิลปะ สงผลใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม  ECONOMICAL GREEN LAND FOR THE FUTURE  ซึ่งเปนผล

งานที่ไดรับคัดเลือกเปน BEST PRACTICE 

          ในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนรูขางตนทําใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในดานตางๆ  เชน ผูเรียนสามารถอาน เขียน และสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษา

ตางประเทศ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  แกปญหาได  มีทักษะการคิดคํานวณไดสูงกวาเกณฑที่สถานศึกษากําหนด (รอยละ 75) โดยผูเรียนทุกคนเขาทดสอบการอาน เขียน

และการสื่อสารในการทดสอบกลางภาค โดยใชขอสอบอัตนัยเพ่ือใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหจําแนกแยกแยะ  คิดอยางมีวิจารณญาณ
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ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ผูเรียนสามารถ

รวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถสืบคนความรูหรือแสวงหาความรูจากสื่อนํามาพัฒนาผลงาน พัฒนาองคความรู ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว

          นอกจากนี้ผลการทดสอบความสามารถทางการอานระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 (RT) อยูในระดับ “ดี”  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน

ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับ “ดี” ท้ัง  2 ดาน ไดแก ดานภาษาและดานคํานวณ ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ  ในระดับประถมศึกษาปที่

6  มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาปที่

6) มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ สวนในรายวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศ โดยทาง

โรงเรียนดําเนินโครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มเติมโดยการจัดหาคุณครูผูเชี่ยวชาญเขามาสอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 

         จากผลการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลทักษะวิชาการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง        การแขงขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออก

คร้ังที่ 5 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร รางวัลชนะเลิศ โครงการฮอนดาซุปเปอรไอเดียร ระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานการ

บริหารธุรกิจ ในหัวขอ “ธุรกิจในยุคโควิด – 19 (Business In The Covid – 19 Situation)  รางวัลชนะเลิศ การแสดงละครทางวิทยาศาสตร       

          -  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

          โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด โดยจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก

โครงการสงเสริมวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10) กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตฯ ร.9 กิจกรรมวัน

ชาติ  โครงการพัฒนาภาวะผูนํา กิจกรรมเขาคายเนตรนารี โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาและนันทนาการ  โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมวันลอย

กระทง กิจกรรมแหเทียน กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม และกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหผูเรียน รักชาติ ศาสน กษัตริย

ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ จากการดําเนินงานขางตน สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค บรรลุตามที่สถานศึกษากําหนด โดยผูเรียนไดรับรางวัลสุดยอดเด็กดีเดนแหงป และ รางวัลฑูตวัฒนธรรมแหงสยาม

         นอกจากนี้ทางโรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเขารวมเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานที่ดีในการใหการชวยเหลือและพัฒนา

เยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยา”โดยใช “ศูนยเพื่อนใจTO BE NUMBER ONE” ตามแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ”

สมาชิกสามารถทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดีดําเนินงานจนสําเร็จลุลวง สงผลใหชมรม TO BE NUMBER ONE ไดรับรางวัล รักษามาตรฐาน และเปนตน

แบบระดับเพชร ปที่ 2 ประเภทสถานศึกษา จากการดําเนินงานชมรมอยางตอเนื่อง จากการดําเนินงานสงผลใหเปนตนแบบใหกับโรงเรียน ชุมชน และองคกรในทองถิ่น

และในการประเมิน สมศ.รอบ 4 สงผลใหชมรม TO BE NUMBER ONE  เปน BEST PRACTICE ดานผูเรียน และในปการศึกษา 2564 ทางชมรม TO BE NUMBER

ONE โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  เตรียมความพรอมในการเขารวมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE  เพื่อรักษามาตรฐาน และเปนตนแบบระดับเพชร ปที่ 3

ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขัน TO BE NUMBER ONE

TEEN DANCERCISE CHONBURI CHAMPIONSHIP รุน JUNIOR  และรางวัลชมเชย รุน  PRE – TEENAGE    รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนตรนารี สงเสริมใหผูเรียน

มีวินัย ฝกความอดทน มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอื่น จนประสบความสําเร็จ จากการฝกภาคปฏิบัติระเบียบเนตรนารีอยางตอเน่ืองจึงเขารวมการแขงขันระเบียบ

แถวเนตรนารี ประจําปการศึกษา 2563 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ 

          โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา และจิตใจ ตามปรัชญาของโรงเรียนที่วา “มนุษยที่มีคุณภาพ คือ

มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู”เปนบุคคลเพ่ือผูอื่นตามเอกลักษณของโรงเรียน “BE ALL TO ALL” เปนทุกอยางสําหรับทุกคน ปลูกฝงใหผูเรียนมีความ “ซื่อตรง    

เรียบงาย การงาน รักเมตตา (เนนป 63) รูคุณ” ตามอัตลักษณของโรงเรียน โดยผูเรียนไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันในยามเชากอนเคารพธงชาติ การจัดการ

เรียนการสอนในคาบจริยศึกษา และวิชาคริสตศาสนา และเขารวมโครงการท่ีสงเสริมคุณธรรม เชน โครงการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ โครงการอภิบาลและแพร

ธรรม  จากการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนมีความรักเมตตาตอผูอื่นดวยการแบงปนเพ่ือผูรอโอกาสในสังคม ชวยเหลือผูอื่นดวยใจยินดีโดยไมหวังสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา

แสดงออกถึงความตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอื่น สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สันติ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวยังคงสงเสริมอยางตอเนื่องในปการ

ศึกษาตอไป เพ่ือใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู” ตามปรัชญาของโรงเรียน

                   จากผลการดําเนินดังกลาว ทางโรงเรียนไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ตอผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยประชุมผูปกครองผานครูประจํา

ชั้น วารสารโรงเรียน Line Apication/Facebook  เปนตน

Page 60 of 73



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2     

          กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

                    โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนการพัฒนาองคกรไวใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต พ.ศ. 2562-

2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนพันธกิจใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของผูเรียนและสถานศึกษา

รวมถึงความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยมีการกําหนดใหสอดคลองและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจนสามารถดําเนินงานพัฒนาดานวิชาการที่เนนคุณภาพผู

เรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการสอน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่เปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  และจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลทุกกิจกรรม เพื่อนําขอมูลมาสงเสริมและพัฒนาในปการศึกษา 2564  การดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ แผน

งานนโยบายและแผน จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน กํากับ ติดตามการดําเนินงานและรายงานผล มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 7 ฝาย คือ ฝายบริหารจัดการ ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายกิจการผูเรียน ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ฝาย

อภิบาลและแพรธรรม และฝายมาตรฐานคุณภาพ ผูบริหารบริหารงานตามบทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามปฏิทินปฏิบัติงาน สถานศึกษา
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ดําเนินงานแผนงานนโยบายและแผน แผนงานงบประมาณการเงินและบัญชี แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ แผนงานสารบรรณ แผนงานจัดซื้อจัดจาง แผนงาน

หลักสูตร แผนงานจัดการเรียนการสอน แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แผนงานทะเบียน/วัดผล แผนงานวิจัยในชั้นเรียน แผนงานหองสมุดและศูนยการเรียนรู แผนงาน

สรรหาบุคลากร แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร แผนงานกิจกรรมผูเรียน แผนงานปกครอง แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แผนงานสัมพันธชุมชน

แผนงานสวัสดิการผูเรียน แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยะ

และคริสตศาสนา แผนงานอภิบาลและแพรธรรม แผนงานมาตรฐานคุณภาพ แผนงานสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงการนิเทศการเรียนการ

สอน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร

โครงการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการดําเนินงานสงผลใหโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ไวอยางชัดเจน

สอดคลองกับลักษณะและความตองการของชุมชน  สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับนโยบายของรัฐและตนสังกัด สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ

คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษารวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม (ศตวรรษที่ 21) สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ผูบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการ

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีการจัดทํารายวิชา 8 กลุมสาระฯ การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับขั้นพื้นฐาน โครงการวัดผลและประเมินผล โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู

มาตรฐานสากลดวยหลักสูตรSEP  โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โครงการวันวิชาการ โครงการ SPC STEM PLUS โครงการการเรียนรูแบบ

โครงงาน โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ Coding 5.0 กาวลํ้านําเทคโนโลยี  ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มี

ความกระตือรือรนและสนใจเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ผูเรียน มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการ

สืบคนขอมูลในระดับยอดเยี่ยม  สงผลใหสามารถสืบคนขอมูลที่ตนเองตองการไดอยางรวดเร็ว โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความรูความสามารถ

ของผูเรียน มีการบูรณาการการเรียนรูระหวางกลุมสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ เพื่อใชในการศึกษาตอ ทั้งการ     แนะแนวดวยครู

เอกสารเผยแพรเก่ียวกับอาชีพตางๆ และการเชิญวิทยากรมาใหความรูในอาชีพที่สนใจ โรงเรียนมีการสนับสนุนการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ครูมีการประเมินผูเรียนดวยเครื่องมือที่หลากหลาย ผูบริหารมีการตรวจติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของคุณครู และการเรียนรูของผูเรียน

ผานสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน Google Drive Facebook Application Line ของแตละกลุมสาระการเรียนรู มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลกร  แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดาน

การจัดการเรียนรู โครงการวิจัยในช้ันเรียนโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพผลการดําเนินงานทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นําเสนอผล

ของการอบรมน้ันมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีการพัฒนา

นวัตกรรมและจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยในปการศึกษา 2563 การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความปลอดภัยของผูเรียน ผู

ปกครอง และบุคลากรทุกคน โดยการจัดเพ่ิมจุดลางมือ การกําหนดพื้นที่จัดคัดกรอง กําหนดจุดสําหรับผูเรียนในการเวนระยะหาง การจัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหาร

การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย โรงเรียนมีแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โครงการประหยัดพลังงาน โครงการเรา

รักษหองเรียน โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน สถานศึกษากําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการ โรงเรียนมีแผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สง

ผลใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถวน และในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดมีการจัดเตรียมหองสําหรับใหคุณครูไดใชในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน มีการเตรียมสื่อ อุปกรณสําหรับเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการดานการศึกษาสําหรับผูเรียนและผู

ปกครอง สงผลใหการจัดการเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตร และโรงเรียนไดมีการนําเสนอผลการบริหารจัดการ

ไปประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบตาง เชน ทางสื่อออนไลน Facebook  Line@ Website  วารสารโรงเรียน   แผนพับ ปายประชาสัมพันธ สามารถนําขอมูลมาใชเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วทุกฝายมีความพึงพอใจ
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 86

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 88.00 80 93.02 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 80

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 80

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 80

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 80

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 80

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 85.00 79 91.86 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 79

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 79

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 79

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.00 78 90.70 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 78

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 78

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 88.00 80 93.02 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 80

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 80

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 80

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 80

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 86.00 79 91.86 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 79

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 79

สรุปผลการประเมิน 92.09 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3     

         โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการวิเคราะหมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) นํา

มาวางแผนและออกแบบเปนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต (ฉบับแกไขปรับปรุงปการศึกษา 2563) ที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการเรียนรูไดบรรลุ

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯซึ่งเปนเปาหมายคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม

ตามจิตตารมณ คําสอนจากนักบุญเปาโล องคอุปถัมภของโรงเรียน มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียนมีการตรวจติดตามการใชแผนการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียน

รู  ครบทุกรายวิชา  ครบทุกระดับชั้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและเปนผูลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

          ในปการศึกษา 2563 เกิดสถานการณโรคระบาด Corona Virus 19 โรงเรียนจัดเปนพ้ืนที่ Lock down  ตองหยุดทําการเรียนการสอน จึงจัดการเรียนรูตาม

แนวทางการปองกันการแพรของโรคระบาดดังกลาว ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  On line Learning ซึ่งจัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธี

เรียนในรูปแบบใหม เปนการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง โดยครูผูสอนมีความพรอมในการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม ซึ่งผูเรียนสวนใหญ

มีศักยภาพการใชเทคโนโลยีไดอยางชัดเจนมากขึ้น  สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ ในการที่จะเรียนรูที่หลากหลายผานเครื่องมือสื่อสาร ผานอุปกรณเทคโนโลยี

และคนควาแสวงหาความรูอยางตื่นตัวในการเรียนรูมากขึ้น โดยทางโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตจัดรูปแบบการสอน ใหเหมาะสมในแตละชวงวัยดังน้ี

         -  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 รูปแบบการเรียนผานaplicationLine ดวยสื่อ Multimedia  ประกอบการเรียนดวยขอความ, รูปภาพ, เสียง และVDO

         -  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 ใชรูปแบบโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายชองทาง ไดแก  Google Classroom, Zoom, Meeting,

Facebook live ดวยสื่อ Multimedia  ท่ีผสมผสานไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับชั้น

         เมื่อโรงเรียนเขาสูการเรียนการสอนปกติ ไดมีกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมเพื่อเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู

โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปองค

ความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดซึ่งฝายวิชาการ โดย 8 กลุมสาระการเรียนรู และฝายกิจการนักเรียน ไดรวมมือกันจัดเวทีแสดงผลงาน การ

แสดงตางๆ  ชวงพักกลางวันเพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดานตางๆ ไดศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากกิจกรรมเสริมการจัดนิทรรศการ การสรางและสงเสริมความ

เปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ, กิจกรรมจําหนายผลิตภัณฑจากชมรม To Be Number One และจากโครงการวันวิชาการ ปรับเปลี่ยน

รูปแบบงานเปน “มหกรรมวิชาการแฟร” จัดกิจกรรมสัปดาหละ 1 กลุมสาระฯ ผูเรียนแตละช้ันสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน   ตาง

ๆ ในแตละสัปดาห แทนการรวมตัวกันเปนจํานวนมาก เชน กิจกรรม SPC Sport Funny เชื่อมความสามัคคีของครูและนักเรียน ในรูปแบบกีฬาชนิดตางๆ กิจกรรม

แขงขันตอบคําถามจากสํานวนคําพังเพย, โจกทองถิ่น, งานสวนพฤกษศาสตร ศึกษาพรรณไมในโรงเรียนรวบรวมทําเลม ก.7-003, กิจกรรม SPC cooking, กิจกรรมเรียนรู

เช่ือมโยงวัฒนธรรมที่แตกตาง “Halloween Party ชวนนองพี่มาลอยกระทง” และเปนสนามการแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร 2 รายการของกลุมโรงเรียนเอกชนใน 3

อําเภอของจังหวัดชลบุรี (อําเภอศรีราชา, บางละมุง และ  สัตหีบ)  ไดแก  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร Science Show และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ประเภทสิ่งประดิษฐ , กิจกรรมการแขงขัน ICT Learning , Gamer Junior ของการเรียนรู Coding  การแขงขันทักษะทางภาษาตางประเทศ กิจกรรมSpelling Bee,

Story Telling และการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร แขงขันคณิตคิดเร็ว, แขงขันซูโดกุ สวนโครงการที่เปน Best Practice ที่โรงเรียนไดดําเนินการตอยอดความสําเร็จ

จากปการศึกษา 2562 จากการเรียนตามโครงการ SPC STEM PLUS ไดแกชิ้นงานของ STREAM ในนวัตกรรมที่ชื่อ ECONOMICAL GREEN LAND FOR THE FUTURE

มีรูปแบบการพัฒนาเพิ่มเติมดานเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ สั่งโปรแกรมใน Application นับไดวาเปนการพัฒนาตอยอดขึ้นไปอีกระดับหน่ึง ซึ่ง

กิจกรรมดังกลาวขางตน ไดเนนใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงฝกทักษะการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นสรุปองคความรู การนําเสนอผลงาน และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

         จากสถานการณโรคระบาดจาก Covid-19  การอบรมพัฒนาของครูผูสอนจึงเปนไปเพื่อมุงสงเสริมใหครูผูสอน ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อดิจิทัล มากขึ้น

เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูโดยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน โดยใชสื่อเทคโนโลยี ผานเครือขายอินเทอรเน็ตหลายชองทาง และครูผูสอนไดรับการ
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พัฒนาอบรมทางออนไลน ในหัวขอตอไปนี้ 

         -  เทคนิคการสอนออนไลนดวย Google Meet

         -  การใชเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน

         -  การใชส่ือการเรียนรูดิจิทัล

         การเรียนการสอนของครูในรูปแบบ Online Learning มีในรูปแบบพบหนากันโดยตรง (Face to face) ผานสื่อเทคโนโลยี ครูผูสอนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ

ของภาครัฐ Work from home –หรือ (Teach from home) จัดการเรียนการสอนผาน Line Application, Google Classroom, Facebook live, Google Meet,

Zoom Meeting ซ่ึงการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง ผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูเนื้อหา ประกอบการเรียนดวย

ขอความ, รูปภาพ, เสียง, VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหลานี้จะถูกสงตรงไปยังผูเรียนผาน Web Browser ทั้งผูเรียน, ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นทุกคน สามารถติดตอ

สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช E-mail, Chat จาก Line ของชั้นเรียนตนเอง ผาน Social Network

ประกอบการเรียนการสอนดวย และสามารถใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องและใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุนในชวงเวลาเรียน ผูเรียน

สามารถเรียนรูไดตลอดเวลามีการนําขอมูลสืบคนและใชงานเทคโนโลยี จากบทเรียนที่ครูใหขอมูลไวในระบบแชรไดรฟและสงงานผานสื่อสังคมออนไลนได

         โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีศักยภาพในดานการจัดสถานที่ ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูแบบเต็มรูปแบบเมื่อสถานการณเขาสูสภาวะปกติ เด็กไดกลับคืนสู

โรงเรียนไดจัดหองเรียนตามมาตรการเวนระยะหาง (social Distancing) มีการสํารวจสภาพพื้นฐานของหองเรียน แสงสวาง ระบบความปลอดภัย ดานการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางเขมขน และการควบคุมช้ันเรียน ครูประจําช้ันและนักเรียนรวมกัน ดูแลการจัดหองเรียน ดูแลวัสดุอุปกรณในหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน จัด

ตกแตงปายนิเทศในหองเรียน ขอตกลงตามมาตรการของ “วิถีเซนตปอล New Normal” ในหองเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน สรางวินัยในหองเรียน เปน

บรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขโดยครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ เปน

บรรยากาศที่ผูเรียนเกิดความรูสึกประสบความสําเร็จในงานที่ทํา ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ผูสอนจะพูดถึงสิ่งที่ผูเรียนประสบความสําเร็จใหมากกวา การพูด

ถึงความลมเหลวโดยครูกระตุนใหผูเรียนมีความกลาในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ตอบหรือถามคําถาม  กลาวชมเชยเสมอๆ มีขอตกลงเรื่องระเบียบวินัยของชั้นเรียน

ครูโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดรับคําชมเชยจากผูปกครองเสมอวาเปนโรงเรียนที่มีครูดูแลเอาใจใสผูเรียนเปนอยางดี มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักที่จะ

เรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

         โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งมีการจัดทําเครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียนตาม

หลักสูตรมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนมีการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกหลังการสอนระบุผลของการจัดการเรียนรู

 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนขอมูลท่ีดีในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไปในเอกสารแบบบันทึก ปพ.5, ปพ.6, ปพ.8 ซึ่งเปนการรายงาน

แบบปกติภาคเรียนละ 2 คร้ัง และรายงานผานระบบออนไลน โดยมีการวัดผลประเมินผลที่ครูผูสอนใชเครื่องมือวัดผลดวยชองทางที่หลากหลายจากการเรียนระบบ

ออนไลน  การจัดทําเคร่ืองมือวัดผล การวิเคราะหขอสอบเพื่อจัดทําคลังขอสอบ การสรางเครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยวิเคราะหแบบ

ทดสอบไดนํามาใชในระบบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนอยางเต็มรูปแบบ

         สวนการวัดผลและประเมินผลในรูปแบบออนไลน โรงเรียนจะตองมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาอบรมใหครูผูสอนมีความรูในการวัดผลใหเหมาะสมกับสื่อดิจิทัลและ

ความรูเก่ียวกับกระบวนการวัดผลการเรียนรูตามแนวศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึ้น

                   ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การสอนซอมเสริม สอนเสริม การสรางหรือเลือกใชสื่อเสริมการสอนที่เหมาะสม  กิจกรรมการสงตอ (ชางเผือกและเพื่อนชวยเพื่อน) ในกลุมสาระฯภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ จัดทํารูปแบบสมุดคัดกรองการอานออก-เขียนได เพื่อสรางทักษะการอานออก เขียนได ใหอานคลอง เขียนคลองตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผู

เรียนท่ีครอบคลุมทั้งดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะทักษะการอานการเขียนคลอง จึงเปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพ

บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรไดนอกจากนี้ไดใชกระบวนการชุมชนแหงการพัฒนาวิชาชีพ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับกับกลุมโรงเรียน

เอกชนในอําเภอศรีราชา กลุมโรงเรียนในเครือภคินี เซนตปอล เดอ ชารตร, กลุมสถาบันระดับอุดมศึกษาในชุมชน (ทองถิ่น) เชน มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ฯลฯ  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนครู ในการประชุมของแตละฝายและแตละกลุมสาระฯ อยางสมํ่าเสมอ ดวยรูปแบบการ

ประชุมออนไลน VDO Conference สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และครูไดแกไขขอบกพรองของผูเรียน รวมทั้งของครูไดปรับปรุงการเรียนการสอนอยู

เสมออีกดวย มีการปรับรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน งานวิจัยในชั้นเรียนนําขอมูลไวในระบบแชรไดรฟของโรงเรียน  สามารถใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนิเทศของ

ครูทุกคนและศึกษาขอมูลจากงานวิจัยในชั้นเรียนของแตละกลุมสาระฯ ไดอยางครบถวน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

Page 68 of 73



3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี 2. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของ

สังคม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย การไหว การยิ้มทักทาย 3. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รักษาอนามัยสวนตน ปฏิบัติจนเปนนิสัย และดูแล

ความปลอดภัยของตนเอง มีนํ้าหนัก สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวของ มีระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานสามารถตรวจสอบได 2. ครูทุกคนมีการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรู ที่

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 3. สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพ

แวดลอมภายในและภายนอกที่เอ้ือตอการเรียนรู มีระบบการดูแลความปลอดภัยจากบุคคลและดานสุขภาพอนามัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพและสงเสริมพัฒนาการเด็กใหไดรับประสบการณตรง 2. ครูจัดประสบการณที่เปด

โอกาสใหเด็กไดเรียนรูและทํากิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 3. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัยและจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนสะอาด ปลอดภัยและอากาศถายเทสะดวก

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. คุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนให ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวย

ตนเอง รวมทั้งโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมี

การลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางมี ประสิทธิภาพอยางเปนระบบ สงผลใหผลการสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET, NT, RT) มีคาเฉลี่ย รวมสูงกวาระดับประเทศ ระดับภาค ระดับตนสังกัดและระดับจังหวัดทุกรายวิชาและทุกชวงชั้น 2. โรงเรียนมุง

พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองในทศวรรษท่ี 21 โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ EIS (English for Intergraded Studies)

ในทุกระดับช้ัน และหองเรียนเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ SEP (Special English Program) ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ตลอดจน ดําเนินการจัดสอบ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ (CEFR) ในกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ6 และนอกจากน้ีเขารวมทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษกับ

สถาบันชั้นนํา สงผลใหผูเรียนไดรับทุน การศึกษาตอท่ีตางประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา 3. ผูเรียนมีการแสดงออกที่สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนคือ “ซื่อตรง

เรียบงาย การงาน รักเมตตา รูคุณ” มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบยอมรับความแตกตางที่หลากหลายระหวางบุคคลได อยางเหมาะสมกับ

วัยและสถานการณ การเปนผูให และเปนบุคคลเพื่อผูอื่น เห็นคุณคาของตนเอง ผานทางการจัด กิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับ

พัฒนาแผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลอง กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป พัฒนาวิชาการที่

เนนคุณภาพ ของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 2. โรงเรียน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณตาง ๆ และมีการซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ ใหแก ทุกกลุมบริหารงาน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม นอกจากนี้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียน

มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ เรียนรู มีการนําใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 2. ครูมีความรูความสามารถในการจัด

ทําแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติไดจริงเกิดทักษะในการ

เรียนรู มีความกาวหนา ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวย สาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสู

มาตรฐานสากล สาระทองถิ่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และการบูรณาการอาเซียน 4. ครูผูสอนทุกคนจัดรูปแบบการเรียนการสอน

ดวยการใชเทคโนโลยีระบบ online learning การจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากผูปกครอง ครอบครัว เปนอยางดี

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก
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1. สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคดวยตนเองและทําเปนกลุม 2. สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย การทรงตัวการใชมือและตาประสานสัมพันธ

กัน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานจัดประสบการณใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 2. สงเสริมใหครูใชประสบการณสําคัญ

ในการออกแบบการจัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. สงเสริมใหครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นําผลการประเมินที่ไดพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 2. สงเสริม

ใหครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจให ผูเรียนเกิดแนวคิดการสรางผลงานนวัตกรรม เชน กิจกรรม

การประกวดนวัตกรรมในแตละระดับช้ัน นําเสนอ ผลงานในการจัดนิทรรศการหรืองานวันวิชาการ ตลอดจนเผยแพรผลงาน เพื่อไปสูการนําไปใชประโยชนอยาง แทจริง

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 2. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในทุกกลุมสาระและเปนพิเศษในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรอยางตอเน่ือง

เชน การเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ 3. ผูเรียนยังขาดความตระหนักและจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุม

คาใหเกิดขึ้นกับ ผูเรียนอยางตอเนื่อง เชน การรณรงคการงดการใชโฟม การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การทิ้งขยะใหถูก ประเภทและการประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การ

ปองกันตนเองจากโรคระบาด Corona Virus 19

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวน รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา พัฒนาครูสูครูมือ

อาชีพ 2. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลสะทอนกลับของผูเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมสาระฯ และกับผูเกี่ยวของภายนอกมากขึ้น 2. ครูควรเพิ่มทักษะ การออกแบบ

หรือรูปแบบของการวัดผลและประเมินผลออนไลนใหมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลไดอยางแทจริง เพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มาก

ข้ึน

5. แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมรอรับการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากลครั้งที่ 2

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแกผูอื่นได

6. ความตองการชวยเหลือ

การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลของผูเรียนจากภาครัฐใหมากขึ้น เพื่อชวยเหลือรายจายของผูปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจที่สูงอยูในขณะนี้

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  บริหารงานโดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทยปจจุบัน นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

บริหารจัดการภายใตปรัชญา  นโยบาย  และวิสัยทัศน  ท่ีมุงพัฒนาบุคลากรและผูเรียนสูประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล  เปนสังคมแหงการเรียนรู ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล อนุรักษสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติดดวยความมุงมั่นในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน  คนเกง 

คนดี  และมีความสุข  หางไกลจากปญหาสิ่งเสพติดท้ังปวงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตเปนสตรีลวน กิจกรรมตาง ๆ จึงมุงสรางสรรค

พัฒนาเนนการเฝาระวัง  ปองกัน  ประกอบกับสังคมปจจุบันไมเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชนไทย  ทําใหอาจเกิดปญหาเบี่ยงเบนทางความคิดไปในลักษณะอันไมพึง

ประสงค  ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธาน มียุทธศาสตรการดําเนินงานที่ดีในการใหการ
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ชวยเหลือและพัฒนาเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยา”โดยใช “ศูนยเพื่อนใจTO BE NUMBER ONE”  ตามแนวคิด“ปรับทุกข  สรางสุข  แก

ปญหา  พัฒนา EQ”

         คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  จึงมีมติใหดําเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตขึ้น  เพื่อดําเนินงาน

ตามพระประสงค  พัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนหนึ่ง  โดยไมพึ่งยาเสพติด  และไดดําเนินการอยางตอเน่ืองเสมอมาตั้งแตปการศึกษา 2546 จงถึงปจจุบัน  โดยในระยะ

เร่ิมแรก  ดําเนินการในรูปแบบชมรมเล็ก ๆ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการเปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางยิ่ง  จึงไดขยายการดําเนินงานและการรับสมาชิกเพิ่มมาก

ข้ึนตลอดมา  จนกระทั่งปจจุบัน  มีครูและผูเรียนสมัครเปนสมาชิก 100 %  ดวยความสมัครใจและไดรับความรวมมือจาก “ผูใหญใจดี” คือ สมาคมศิษยวจนคาม-เซนต

ปอลคอนแวนต  และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  ปจจุบันไดทําการขยายเครือขายไปในชุมชน  เชน  โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนบานชากนอก 

โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม   เปนตน และสมาชิกชมรมไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ มากมายดวยจิตอาสา การเปนผูให และเปน

บุคคลเพ่ือผูอ่ืนตามจิตตารมณของทานนักบุญเปาโล  เห็นคุณคาของตนเอง  จนกระทั่งปจจุบันทําใหโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดผานการคัดเลือกระดับภาคกลางและ

ภาคตะวันออกในการประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภทตนแบบเพชร ปที่ 2 และเปนที่ยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน รวมถึงผูที่เกี่ยว

ของทุกฝาย และคณะทํางานยังคงมุงมั่นท่ีจะดําเนินกิจกรรมดังกลาวตอไปอยางเขมแข็ง

                   นอกจากน้ีโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ใชรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางมีคุณภาพ สถานศึกษามีการ

กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน พรอมท้ังบุคลากรมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน มีขอมูลการพัฒนาที่ไดมาจากการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนดวยวิธี SWOT โดยการมีสวนรวม

ของผูเก่ียวของ นําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SMB) โดยมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายในการกําหนดทิศทางสูเปาหมายการบริหารโรงเรียนใหไดมาตรฐาน

และคุณภาพ  ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาทํา กลาตัดสินใจ กลาเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเครือขายในการทํางาน มีการทํางาน

เปนทีม และมีคุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานแบบมีสวนรวม โดยรวมคิด รวมประสาน รวมทํา จนทําใหงานสําเร็จ บรรลุ

วัตถุประสงคและมีคุณภาพ ชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหนวยงานที่เก่ียวของใหการยอมรับ มีความศรัทธาและใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการ

พัฒนาโรงเรียน  บรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือตอความสําเสร็จ จากการใช Best Practice รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารแบบ SPC

MODEL มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความ Smart คือ เลิศลํ้าวิชาการ มีความ Progress คือสามารถสื่อสารภาษาสากลได มีความ Creativity คือเปยมลนความคิดสรางสรรค มี

ความ Competent คือ ครบครันคุณลักษณอันพึงประสงค และ มีความ Charity คือ ดํารงไวดวยรักเมตตา จากการใช Best Practice ในการบริหารจัดการองคกรทําให

โรงเรียนเปนฐานมุงสูคุณภาพ สงผลใหเกิดวัฒนธรรมในองคกร ท่ีทุกฝายรักและผูกพันตอโรงเรียน ใหความรวมมือ มุงมั่น ทุมเท ในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศที่ดี รัก

และสามัคคีกัน ผูปกครองผูเรียน ชุมชน ใหความรวมมือ ยอมรับ และศรัทธาตอโรงเรียน สงผลตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวปรียารัตน ประทุมเทา   ผูอํานวยการ

ญาณิศา นวลแกว   เจาหนาท่ี
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