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คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  ฉบับนี้  

จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง

ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 3 มาตรฐาน เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัด

การศึกษาในรอบปท่ีผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนได

รับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมใน

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงาน

ฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ในป

การศึกษา 2565 ตอไป 
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สวนที่ 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  รหัส  1120100084  ท่ีตั้งเลขท่ี 11/2  หมู 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอ     

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท  038-311068 , 038-

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

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

จํานวนนักเรียน 1,533 คน  จํานวนบคุลากรโรงเรียน 117 คน (ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565) 

 

ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

 ระดับปฐมวัย 

 1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 

  2.2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ  แจมใส  ราเริงสมวัย     

  2.3) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด  รมรื่น  สวยงาม 

  2.4) โรงเรียนจัดใหมีสื่อเพ่ือการเรียนรูของเด็กอยางปลอดภัยและเพียงพอพรอมใหบริการสื่อ

   เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณของเด็ก 

  2.5) การจัดการเรียนรูการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยจัดโครงการบาน 

นักวิทยาศาสตรนอยอยางตอเนื่อง 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สํารวจชุมชน  เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูใหกับเด็กมากข้ึน  ท้ังใหชุมชนมีสวน 

   รวมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กมากยิ่งข้ึน   

  3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2  หาแนวทางทําความรวมมือกับคณะครุศาสตร  ในการพัฒนาครูใหตรงกับ 

   ความตองการของครู  เชน  การจัดทําการเรียนการสอน การคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนข้ันตอน 

    (Coding) 

 4) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  4.1) เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของทานนักบุญเปาโล 

  4.2) สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 1-3 ระดับ “ดีมาก” ท้ังสามรอบ และรอบ 

   สี่ ระดับ “ดีเยี่ยม” 

  4.3) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
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 5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  5.1) จัดโครงการนอมนําทําตามพอสอนเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2) สงเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 

   ในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

  5.3) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1) คะแนนรวมเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (RT, NT) อยูในระดับดีและ 

   ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ ระดับภาค ระดับตนสังกัด และระดับ 

   จังหวัด ในทุกชวงชั้น  

  2.2) ครูมีวุฒิตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณทางวิชาชีพ  

  2.3) โรงเรียนมีความพรอมท้ังในดานสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอน 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  3.1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมความพรอมรอรับการ 

   ประเมินจากหนวยงานภายนอก 

  3.2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

  3.3) แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแก 

   ผูอ่ืนได  

 4) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  4.1) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของทานนักบุญเปาโล 

  4.2) สถานศึกษาไดรับโลรางวัลและเกียรติบัตรผานการประเมินคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

   “ระดับดีมาก”  

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

   “ระดับ ดีเยี่ยม” 

                4.4) โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ไดรับรางวัลประเภทสถานศึกษารักษามาตรฐานพรอม 

   เปนตนแบบระดับเพชรปท่ี 2 

  4.5) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education 

 5) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  5.1) การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

  5.2) การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา  

  5.3) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning 

  5.4) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
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  5.5) การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร

   (Coding) 

  5.6) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

  5.7) การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

  5.8) การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

  5.9) การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน 
 

 

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

     (  นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา  ) 

                     วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

 1.1) โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  รหัสโรงเรียน  1120100084 

  ท่ีตั้งเลขท่ี  11/2 หมู 3 ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

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

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

ระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนนักเรียน 1,533 คน จํานวนบุคลากรโรงเรียน 117 คน 

(ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565) 
 

 ลักษณะผูรับใบอนุญาต  

   บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 

    หางหุนสวนจํากัด/บริษัท 

    มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

    มูลนิธิในคริสตศาสนา 

    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

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

 ประเภทโรงเรียน 

    ประเภทโรงเรียนในระบบ 

    สามัญศึกษา 

    การกุศลของวัด 

    การศึกษาพิเศษ 

    การศึกษาสงเคราะห 

    ในพระราชูปถัมภ 

    สามัญปกติ 

    อิสลามควบคูสามัญ  
 

 

การจัดการเรียนการสอน 

    ปกติ  (สามัญศึกษา) 

    English  Program   ไดรับอนุญาตเม่ือ................................................... 
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1.2) จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับท่ีเปดสอน 

ระดับท่ีเปดสอน 

จํานวนหองเรียน จํานวนผูเรียนปกติ  
จํานวนผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษ 
รวม

จํานวน

ผูเรียน 
หองเรียน

ปกต ิ

หองเรียน 

EP 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับกอนประถมศึกษา       

อนุบาลปท่ี 1 3 - - 70 - - 70 

อนุบาลปท่ี 2 3 - - 88 - - 88 

อนุบาลปท่ี 3 4 - - 95 - - 95 

รวม 10 - - 262 - - 262 

ระดับประถมศึกษา        

ประถมศึกษาปท่ี 1 4 - - 88 - - 88 

ประถมศึกษาปท่ี 2 3 - - 82 - - 82 

ประถมศึกษาปท่ี 3 3 - - 98 - - 98 

ประถมศึกษาปท่ี 4 4 - - 107 - - 107 

ประถมศึกษาปท่ี 5 3 - - 114 - - 114 

ประถมศึกษาปท่ี 6 4 - - 125 - - 125 

รวม 21 - - 614 - - 614 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน       

มัธยมศึกษาปท่ี 1 3 - - 81 - - 81 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 4 - - 137 - - 137 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 4 - - 118 - - 118 

รวม 11 - - 336 - - 336 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

มัธยมศึกษาปท่ี 4 3 - - 88 - - 88 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 4 - - 102 - - 102 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4 - - 131 - - 131 

 รวม  11 - - 321 - - 321 

รวมท้ังส้ิน 53 - - 1,533 - - 1,533 
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 1.3) จํานวนหองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการ ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร - 2 

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร - 2 

หองปฏิบัติการทางภาษา - 2 

หองปฏิบัติการศึกษาคนควา - 2 

หองประกอบอาหาร - 1 

หองดนตรีไทย - 1 

หองดนตรีสากล 1 1 

หองนาฏศิลป 1 1 

หองบัลเลต 1 - 

หองศิลปะ - 1 

หองดนตรีโยธวาทิต - 1 

หองคอมพิวเตอร 1 3 

หอง Coding - 1 

ศูนยพัฒนาศักยภาพ  - 1 

หองพยาบาล 1 2 

หองพฤกษศาสตร - 1 

หองศาสนสัมพันธ / หองอภิบาล 1 2 

หองชมรม TO BE NUMBER 1 - 1 

หองสารสนเทศ 1 1 

สระวายน้ํา 1 - 

สนามเลนน้ําเลนทราย 1 - 

สนามเครื่องเลน 2 - 

รวม 11 26 

 

 

 

 

 

 

 1.4) จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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  1.4.1) สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

   - ผูรับใบอนุญาต - -  -  

   - ผูจัดการ - - 1 - 1 

   - ผูอํานวยการ - -  -  

   - รอง/ผูอํานวยการ - 6 4 - 10 

รวม - 6 5 - 11 

2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย      

   - ครูบรรจุ 1 16 - - 17 

   - ครูตางชาต ิ - 3 - - 3 

3. ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

   ระดับประถมศึกษา      

   - ครูบรรจุ - 23 2 - 25 

   - ครูตางชาต ิ - 11 - - 11 

   ระดับมัธยมศึกษา      

   - ครูบรรจุ 1 35 5 - 41 

   - ครูตางชาติ  - 7 1 - 8 

รวม 2 95 8  105 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

   - เจาหนาที ่ 1 14 - - 15 

5. อ่ืนๆ (ครูพ่ีเลี้ยง,รานคา, 

   ครูไมบรรจุ) 

8 14 5 - 27 

รวม 9 28 5 - 42 

รวมทั้งสิ้น 11 129 18 - 158 
 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับปฐมวัย 

จํานวนผูเรียนตอครู    14 : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง  28.: 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผูเรียนตอครู    19 : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง  28 : 1 
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 ระดับมัธยมศึกษา 

จํานวนผูเรียนตอครู    15. : 1 

จํานวนผูเรียนตอหอง  30. : 1 

  1.4.2)  สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 

    กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันใหกรอกขอมูลในระดับท่ีมีจํานวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 

    กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชาในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก  ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ปฐมวัย 12 11 - - - - 

ภาษาไทย - - 4 1 5 - 

คณิตศาสตร - - 3 2 6 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 7 - 11 - 

สังคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 

- - 4 1 8 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 2 - 

ศิลปะ - - 3 - 3 - 

การงานอาชีพ - - 2 - 1 - 

ภาษาตางประเทศ - - 4 2 5 1 

รวม 12 11 30 6 41 2 

  1.4.3)  สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จํานวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

     - ลูกเสือ - - 

     - เนตรนาร ี 29 16 

     - ยวุกาชาด - - 

     - ผูบําเพ็ญประโยชน - - 

     - รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 

     - กิจกรรมชมุนุม ชมรม 23 30 

     - STEM 4 2 

  กิจกรรมแนะแนว 10 13 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - - 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา หนา 9 

 

  1.4.4)  สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 

จํานวน

ผูบังคับบัญชา 

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 15 4 11   

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  17 10 7   

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 21 12 9   

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -  

ยุวกาชาด - - - -  

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -  

รวม 53 26 27   

 

  1.4.5)  สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

ป พ.ศ. 2564 หนวยงานท่ีเขารับการอบรม 
จํานวนครูท่ีเขารับ 

การอบรม 

ทุกวันศุกร เวลา 7.40-8.50 น. ณ 

หองลีลาวด ี

การอบรมเรียนคําสอนประจําสัปดาหครูคาทอลิก  30 

ทุกวันศุกรตนเดือน ณ วัดนอย

เซนตปอลฯ 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกรตนเดือน 30 

29 มิถุนายน 2564 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก 65 

23 กรกฎาคม 2564 สัปดาหวันตอตานการคามนุษยสากล 78 

6 พฤศจิกายน 2564 พิธีเสกสุสานรําลึกถึงคณะเซอรบรรพชนผูลวงลับ 110 

19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมรวมแบงปน "วันสากลเพ่ือคนจน" 35 

25 พฤศจิกายน 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณ สุวรรณสมโภช พระสังฆราชเทียนชัย 116 

3 ธันวาคม  2564 กิจกรรมจิตอาสาทําความดี 116 

24 ธันวาคม 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพ 116 

15 มกราคม 2565 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูแหงชาติ 85 

25 มกราคม  2565 วจนพิธีกรรม ฉลองทานนักบุญเปาโลกลับใจ 80 

8 กุมภาพันธ 2565 กิจกรรม SPC รวมใจยุติการคามนุษย 35 

8 มีนาคม 2565 วจนพิธีกรรมเพ่ือขอพรพระ โอกาสฉลองนักบุญยอแซฟ 45 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “มนุษยท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู” 

วิสัยทัศน ภายในปการศึกษา 2562-2564 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการ แบบมีสวนรวม ตาม

จิตตารมณของนักบุญเปาโล เพ่ือพัฒนาผูเรียน อยางมีคุณภาพ ดวยมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําศาสตรพระราชา และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีข้ึนไปและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน รักความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอมนอมนําศาสตรพระราชา                

4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมงานประกัน

คุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกิจกรรมตามความตองการของผูปกครองและชุมชน 

6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับดีข้ึนไป  

2. ผูเรียนรอยละ 90 มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทยใน

ศตวรรษท่ี 21  

3. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล 

4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง

และชุมชน 

6. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพตามแนว

ทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร

หรือกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนเพ่ือการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกระบวนการบริหารศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมโครงการพิเศษของโรงเรียนใหโดดเดน 

เอกลักษณ BE ALL TO ALL 

อัตลักษณ ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯ

ของโรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิ

การ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

1. โครงการสงเสรมิ

พัฒนาศักยภาพเด็ก 

92 ยอดเยี่ยม 93.67 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 2 

2. โครงการบาน

วิทยาศาสตรนอย 

92 ยอดเยี่ยม 98.25 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 3 

3. โครงการสงเสรมิ

สุขภาพ 

92 ยอดเยี่ยม 95.66 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 1 

 4. โครงการวันสําคัญ 92 ยอดเยี่ยม 96.87 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 2 

 5. โครงการสงเสรมิ

การรักษสิ่งแวดลอม 

92 ยอดเยี่ยม 98.67 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 1 

 6. โครงการพัฒนา

ผูเรยีน 

92 ยอดเยี่ยม 98.50 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 1 

 7. โครงการสงเสรมิอัต

ลักษณและเอกลักษณ

ของโรงเรียน 

92 ยอดเยี่ยม 98.67 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

1. โครงการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการ 

92 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 2. โครงการพัฒนาครู

ปฐมวัย 

92 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 3. โครงการผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

92 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 4. โครงการ 

สายสมัพันธเซนตปอล 

92 ยอดเยี่ยม 96.70 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 5. โครงการพัฒนา

แหลงการเรียนรูของ

หนู 

92 ยอดเยี่ยม 99.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิ

การ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

6. โครงการหองเรยีน

นาอยู 

92 ยอดเยี่ยม 97.33 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 

1. โครงการ 

สรรหาและพัฒนาสื่อ

ปฐมวัย 

92 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวชี้วัด

ท่ี 3 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 4 

1. โครงการพัฒนา

ระบบประกันคณุภาพ

การศึกษาปฐมวัย 

92 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 2. โครงการโภชนาการ 92 ยอดเยี่ยม 98.67 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

 

1. โครงการ อนุรักษ

ภาษาไทย 

92 ยอดเยี่ยม 97.43 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

9 

 2. โครงการเสริมสราง

บุคคลแหงการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี21 

93 ยอดเยี่ยม 93.83 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

2 

 3. โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาตาง-

ประเทศ 

93 ยอดเยี่ยม 96.20 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

8 

 4. โครงการ สงเสริม

ทักษะ 

ทางคณิตศาสตร 

92 ยอดเยี่ยม 93.42 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

4 

 5. โครงการ สงเสริม

ทักษะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

92 ยอดเยี่ยม 93.27 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

6 

 6. โครงการ  

วันวิชาการ 

93 ยอดเยี่ยม 94.25 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 

4 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

 

7. โครงการ  SPC 

STEM PLUS 

75 ปานกลาง 90.83 ดีเลิศ มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 6 

8. โครงการหน่ึง

ผลิตภณัฑหน่ึงหองเรียน 

92 ยอดเยี่ยม 92.13 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 2 

9. โครงการ สงเสริมการ

แขงขันทักษะวิชาการ 

92 ยอดเยี่ยม 96.50 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

           - 

 

 

 

 10. โครงการ สงเสริม

ทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

92 ยอดเยี่ยม 94.11 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 10 

 11. โครงการ  Coding 

5.0 กาวล้ํานําเทคโนโลย ี

92 ยอดเยี่ยม 94.30 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 10 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

1. โครงการ ภูมิใจรักษ

สถาบัน 

92 ยอดเยี่ยม 93.06 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

            - 

 2. โครงการ พัฒนา

ภาวะผูนํา 

92 ยอดเยี่ยม 98.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 3. โครงการ สงเสริม

ความกตัญูกตเวที 

92 ยอดเยี่ยม 95.70 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 4. โครงการ อนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

92 ยอดเยี่ยม 96.17 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 5. โครงการ สงเสริม

ศักยภาพคีตศลิป 

92 ยอดเยี่ยม 93.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 

6. โครงการวัน สําคญั

ชาติ ศาสน กษัตรยิ 

92 ยอดเยี่ยม 94.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

7. โครงการ สงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ไทย 

92 ยอดเยี่ยม 93.66 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 8. โครงการ  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

92 ยอดเยี่ยม 96.64 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 1 

 9. โครงการ สุขภาพดี

ชีวีสดใส 

92 ยอดเยี่ยม 98.51 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 10. โครงการ สงเสริม

ทักษะดานกีฬาและ

นันทนาการ 

92 ยอดเยี่ยม 96.05 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 

1. โครงการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการ 

- ยอดเยี่ยม 96.58 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 

 

 2. โครงการนิเทศการ

เรียนการสอน 

- ยอดเยี่ยม 97.44 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 3. โครงการพัฒนา

ระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา 

91 ยอดเยี่ยม 92.65 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

- 

 4. โครงการพัฒนา

สมรรถนะครูดานการ

จัดการเรียนรู 

93 ยอดเยี่ยม 96.96 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 5 

 5. โครงการวิจัยในช้ัน

เรียน 

- ยอดเยี่ยม 96.58 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 6. โครงการประหยัด

พลังงาน 

- ยอดเยี่ยม 98.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 

7. โครงการเรารักษ

หองเรียน 

- ยอดเยี่ยม 97.14 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 8. โครงการความ

ปลอดภัยในโรงเรยีน 

- ยอดเยี่ยม 94.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

- 

 9. โครงการพัฒนา

สื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

92 ยอดเยี่ยม 97.73 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 4 

1. โครงการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม 96.50 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 2. โครงการวัดผล

และประเมินผล 

94 ยอดเยี่ยม 94.43 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

- 

 3. โครงการสงเสรมิ

การจัดการเรยีนรู

อยางมีประสิทธิภาพ 

92 ยอดเยี่ยม 95.19 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 7 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 5 

 4. โครงการจัดซื้อ

สารเคมี

หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร 

92  79.67     

 5. โครงการสงเสรมิ

การจัดการเรยีนรู

ดวยบทเรียน

ออนไลน 

92 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี4 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 5 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษ

า 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ 

(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 5 

1. โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนสู

มาตรฐานสากลดวย

หลักสตูรSEP 

93 ยอดเยี่ยม 96.24 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 7 

 2. โครงการสงเสรมิ

ทักษะวิชาการเพ่ือ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

68  77.92  มาตรฐาน

ท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ประเด็นตัวช้ีวัด

ท่ี 4 

 3. โครงการ อภิบาลและ

แพรธรรม 

92 ยอดเยี่ยม 94.08 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 4. โครงการ สงเสริมอัต

ลักษณและเอกลักษณ

ของโรงเรียน 

92 ยอดเยี่ยม 95.38 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 1.2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 

- 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

  4.1) ระดับปฐมวัย  

   ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการดาน 

จํานวน

เด็ก

ท้ังหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 262 258 98.47 4 1.53 - - 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 262 259 98.85 3 1.15 - - 

3. ดานสังคม 262 258 98.47 4 1.53 - - 

4. ดานสติปญญา 262 257 98.09 5 1.91 - - 
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 4.2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 

จํานวน

นักเรยีน

ท้ังหมด 

จํานวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร 124 103 36.83 39.84 36.87 40.00 3.13 8.50 พัฒนา 

วิทยาศาสตร 124 102 34.31 45.88 45.88 40.37 -5.51 -12.01 ไมพัฒนา 

ภาษาไทย 124 102 50.58 57.84 66.58 56.51 -10.07 -15.12 ไมพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 124 102 39.22 58.10 76.46 64.86 -11.60 -15.17 ไมพัฒนา 

 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร 118 111 24.47 32.89 24.74 26.56 1.82 7.36 พัฒนา 

วิทยาศาสตร 118 111 31.45 32.52 31.05 33.53 2.48 7.99 พัฒนา 

ภาษาไทย 118 111 51.19 64.48 60.09 62.03 1.94 3.23 พัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 118 111 31.11 48.51 47.91 41.39 -6.52 -13.61 ไมพัฒนา 

 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

 ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร 131 37 21.28 27.64 26.03 24.05 -1.98 -7.60 ไมพัฒนา 

วิทยาศาสตร 131 38 28.65 30.22 33.72 34.40 0.68 2.02 พัฒนา 

ภาษาไทย 131 38 46.40 49.78 50.51 59.54 9.03 17.88 พัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 131 37 25.56 34.22 36.03 37.94 1.91 5.30 พัฒนา 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

131 37 36.87 38.76 39.28 43.94 4.66 11.86 พัฒนา 
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 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   

 ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีมีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอย

ละ 

ภาษาไทย 88 85 96.

59 

82 76 92.

68 

98 98 100

.00 

107 106 99.

07 

114 109 95.

61 

125 125 100

.00 

คณิตศาสตร 88 88 100

.00 

82 80 97.

56 

98 98 100

.00 

107 88 82.

24 

114 89 78.

07 

125 97 77.

60 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

88 88 100

.00 

82 81 98.

78 

98 97 98.

98 

107 87 81.

31 

114 104 91.

23 

125 112 89.

60 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

88 84 95.

45 

82 80 97.

56 

98 97 98.

98 

107 107 100

.00 

114 114 100

.00 

125 125 100

.00 

ประวัติศาสตร 88 88 100

.00 

82 76 92.

68 

98 94 95.

92 

107 107 100

.00 

114 114 100

.00 

125 125 100

.00 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

88 88 100

.00 

82 82 100

.00 

98 98 100

.00 

107 107 100

.00 

114 114 100

.00 

125 124 99.

20 

ศิลปะ 88 88 100

.00 

82 82 100

.00 

98 98 100

.00 

107 107 100

.00 

114 107 93.

85 

125 125 100

.00 

การงานอาชพี 88 88 100

.00 

82 82 100

.00 

98 98 100

.00 

107 107 100

.00 

114 114 100

.00 

125 125 100

.00 

ภาษาตางประเทศ 88 88 100

.00 

82 82 100

.00 

98 98 100

.00 

107 107 100

.00 

114 104 91.

23 

125 96 76.

80 

รายวิชาเพิ่มเติม.... 

ภาษาจีน 

 

88 

 

88 

 

100

.00 

 

82 

 

82 

 

100

.00 

 

98 

 

97 

 

98.

98 

 

107 

 

91 

 

85.

05 

 

114 

 

 

76 

 

66.

67 

 

125 

 

108 

 

87.

20 

อังกฤษเสริมทักษะ 88 88 100

.00 

82 82 100

.00 

98 98 100

.00 

107 105 98.

13 

114 64 56.

14 

125 125 100

.00 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ีมีผล

ระดับ 3 ขึ้นไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ีมีผล

ระดับ 3ขึ้นไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ท่ีมีผลระดับ 3  

ขึ้นไป 
รอยละ 

ภาษาไทย 81 67 82.72 137 110 80.29 118 101 85.59 

คณิตศาสตร 81 62 76.54 137 103 75.18 118 61 51.69 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 81 73 90.12 137 123 89.78 118 107 90.68 

- การออกแบบและเทคโนโลย ี 81 78 96.30 137 112 81.75 118 91 77.12 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

81 80 98.77 137 137 100.00 118 90 76.27 

- ประวัติศาสตร 81 78 96.30 137 101 73.72 118 72 61.02 

สุขศึกษา 81 81 100.00 137 137 100.00 118 118 100.00 

พลศึกษา 81 81 100.00 137 137 100.00 118 112 94.92 

ศิลปะ 81 81 100.00 137 137 100.00 118 118 100.00 

ดนตรี / นาฏศลิป 81 71 87.65 137 98 71.55 118 111 94.07 

การงานอาชีพ 81 81 100.00 137 137 100.00 118 118 100.00 

ภาษาตางประเทศ 81 59 72.84 137 108 78.83 118 91 77.12 

รายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม.... 

ภาษาไทยเสรมิทักษะ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

3 

 

60.00 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  - - - 90 61 67.78 69 36 52.17 

วิทยาศาสตรเสริมทักษะ  81 72 88.89 70 58 82.86 65 53 81.54 

สังคมเสริม  81 81 100.00 20 18 90.00 - - - 

ภาษาจีน 81 63 77.78 91 77 84.62 70 65 92.86 

คอมพิวเตอรเสรมิทักษะ  - - - 70 55 78.57 65 58 89.23 

เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  - - - 66 42 63.64 53 32 60.38 

ภาษาจีนฟง-พูด  - - - 41 38 92.68 41 37 90.24 

ภาษาจีนอาน-เขียน  - - - 41 39 95.12 41 36 87.80 

ภาษาญี่ปุนฟง-พูด  - - - 5 5 100.00 7 2 28.57 

ภาษาญี่ปุนอาน-เขียน  19 19 100.00 5 5 100.00 7 3 42.86 

เทนนิส 20 20 100.00 - - - - - - 

งานออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา 22 22 100.00 - - - - - - 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 20 20 100.00 - - - - - - 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
รอยละ 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ท่ีมีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
รอยละ 

ภาษาไทย 88 78 88.64 102 98 96.08 131 88 67.18 

คณิตศาสตร 88 56 63.64 102 91 89.22 131 99 75.57 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 88 80 90.91 102 79 77.45 131 115 87.79 

- การออกแบบและเทคโนโลย ี 88 74 84.09 102 83 81.37 - - - 

สังคมศึกษา ฯ 88 67 76.14 102 101 99.02 131 102 77.86 

- ประวัติศาสตร  88 86 97.73 102 95 93.14 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา  88 88 100.00 - - - 131 131 100.00 

ศิลปะ  88 85 96.59 102 102 100.00 - - - 

การงานอาชีพ 88 88 100.00 102 102 100.00 131 131 100.00 

ภาษาตางประเทศ 88 60 68.18 102 84 82.35 131 78 59.54 

รายวิชาเพ่ิมเติม......          

ภาษาไทยเสรมิ 33 16 48.48 48 30 62.50 69 55 79.71 

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 55 32 58.18 65 54 83.08 78 73 93.59 

ฟสิกส 55 28 50.91 54 39 72.22 62 35 56.45 

เคม ี 55 40 72.73 54 40 74.07 62 52 83.87 

ชีววิทยา 55 51 92.73 54 54 100.00 62 61 98.39 

สังคมเสริม 33 33 100.00 48 39 81.25 69 69 100.00 

อังกฤษฟง-พูด 33 17 51.52 48 42 87.50 - - - 

อังกฤษอาน-เขียน - - - 11 8 72.73 - - - 

อังกฤษอานเชิงวิเคราะห - - - - - - 69 34 49.28 

อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - - - - - - 16 16 100.00 

จีนฟง-พูด 23 17 73.91 28 26 92.86 36 32 88.89 

จีนอาน-เขียน 23 14 60.87 28 23 82.14 36 33 91.67 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 55 52 94.55 54 53 98.15 62 51 82.26 

ภาษาญี่ปุนฟง-พูด  10 7 70.00 9 5 55.56 17 7 41.18 

ภาษาญี่ปุนอาน-เขียน 10 6 60.00 9 6 66.67 17 10 58.82 

Intensive 88 88 100.00 102 101 99.02 131 131 100.00 

สขุภาพจิตและจติเวชศาสตร

เบ้ืองตน 

38 37 97.37 - - - - - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 15 88.24 - - - - - - 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

33 20 60.61 - - - - - - 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

สมรรถนะ 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ 

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ

สมรรถนะ *** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

ดานภาษา

(Literacy) 

98 90 56.14 63.72 52.31 57.61 5.30 10.14 พัฒนา 

ดานคํานวณ 

(Numeracy) 

98 90 49.44 52.00 41.85 42.90 1.05 2.51 พัฒนา 

ดานเหตผุล 

(reasoning) 

- - - - - - - - - 

 

 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ความสามารถ 

ดานการอาน 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่   

ระดับ     

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      

ดานการอาน 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

อานรูเรื่อง 85 85 72.79 81.70 80.12 65.45 -14.67 -18.31 ไมพัฒนา 

อานออกเสียง 85 85 69.95 86.17 75.03 64.98 -21.19 -28.24 ไมพัฒนา 
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 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

 คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 

ช้ัน 

จํานวน 

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน

ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผานการทดสอบอ่ืนๆ 

(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 - - - - - - - -  

ป.2 - - - - - - - -  

ป.3 - - - - - - - -  

ป.4 - - - - - - - -  

ป.5 - - - - - - - -  

ป.6 125 54 30 13 3 1 0 0  

ม.1 81 77 14 54 6 3 0 0  

ม.2 137 129 30 75 17 4 3 0  

ม.3 118 102 38 25 14 2 1 0  

ม.4 88 63 12 41 3 5 2 0  

ม.5 102 79 20 15 24 5 4 0  

ม.6 131 55 5 8 20 16 3 2  

 หมายเหตุ  จํานวนนักเรียนท่ีสอบจะไมเทากับจํานวนนักเรียนท้ังหมด  เนื่องจากจํานวนท่ีหายไปผล

สอบเปน A0  ความหมายคือต่ํากวามาตรฐาน 

 

5. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี มาตรฐานดาน ระดับการศึกษา 

1. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ดานบริหารและการจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัย 

2. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงอาณาจักรผกั 

   ลอยฟา 

ดานการจัดประสบการณท่ี

เนนเด็กเปนสําคัญ 

การศึกษาระดับปฐมวัย 

3. นวัตกรรมสื่อเรียนรู ดานการจัดประสบการณท่ี

เนนเด็กเปนสําคัญ 

การศึกษาระดับปฐมวัย 

4. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ดานคุณภาพผูเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. กิจกรรม SPC++ Model ดานบริหารและการจัดการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. กิจกรรม STEAM EDUCATION ดานการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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6. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ  

  6.1) ปการศึกษาปจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน ผูบริหาร   เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

คณะกรรมการประสาน

และสงเสรมิการศึกษา

เอกชน 

- เกียรติบัตร 

2. ครูโรงเรยีนเอกชนดีเดน บุคคล  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

คณะกรรมการประสาน

และสงเสรมิการศึกษา

เอกชน 

- เกียรติบัตร 

3. รางวัลเชิดชูเกียรต ิ บุคคล  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

คณะกรรมการประสาน

และสงเสรมิการศึกษา

เอกชน 

- เกียรติบัตร 

4. รางวัลผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ผูสอน  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ - เกียรติบัตร 

5. การแขงขันการประกวดเรียงความ  

   หัวขอ "โรงเรียนปลอดภยั" 

ชนะเลิศ

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชลบุรี รวมกับ 

ศูนยบริการลูกคาสยามส

ไมล สาขาชลบุร ี

- เกียรติบัตร 

6. การประกวดเรียงความภายใต 

   หัวขอ “ชีวิตวิถีใหมกับสังคมไทย 

   ปจจุบัน” 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชลบุรี รวมกับ 

ศูนยบริการลูกคาสยามส

ไมล สาขาชลบุร ี

- เกียรติบัตร 

7. การแขงขันคัดลายมือสื่อ  

   ภาษาไทย ป.1-ป.3 ประเภทเดีย่ว 

เหรียญ

ทองแดง   

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

8. การแขงขันคัดลายมือสื่อ 

   ภาษาไทย ป.4-ป.6 ประเภทเดีย่ว 

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

9. การแขงขันคัดลายมือสื่อ 

    ภาษาไทย ม.1-ม.3 ประเภทเดีย่ว 

     

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

10. การแขงขันเรียงรอยถอยความ :  

     เขียนบรรยายเรื่องจากภาพ  

     ป.1-ป.3 ประเภทเดี่ยว 

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 
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  6.1) ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

11. การแขงขันเรียงรอยถอยความ :  

     เขียนเรียงความ ป.4-ป.6  

     ประเภทเดี่ยว 

เหรียญ

ทอง 

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

12. การแขงขันเขียนเรียงความ  

     ม.1-ม.3 ประเภทเดี่ยว 

เหรียญ

ทอง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

13. การแขงขันอัจฉริยภาพทาง  

     ป.4-ป.6 

 

เหรียญ

ทอง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตร 

14. การแขงขันสอบวัดทักษะ วิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

เหรียญ

ทอง

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคี

เครือขายโรงเรียนท่ัว

ประเทศ 

- เกียรติบัตร 

15. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  ตอนปลาย  

เหรียญ

ทอง

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคี

เครือขายโรงเรียนท่ัว

ประเทศ 

- เหรียญ

รางวัล 

  เกียรติยศ 

16. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.)ประจําป พ.ศ.2564 วิชา

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  ตอนปลาย  

เหรียญ

เงิน 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคี

เครือขายโรงเรียนท่ัว

ประเทศ 

- เหรียญ

รางวัล 

17. การประกวดสื่อสรางสรรครณรงคการใช

ชีวิตวิถีใหม (New  Normal)  ในมิติทาง

วัฒนธรรม  รูปแบบคลิปวิดโีอ 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 - เกียรติบัตร 

18. การประกวดสื่อนวัตกรรมการ จัดการ

เรียนรู เพ่ือนํามาตรฐาน การศึกษาของชาติสู

การปฏิบัติ ในหัวขอ ‘สื่อสรางสรรคปน     

อนาคตคนไทย ๔.๐’ สูการเปน ผูเรียนรู ผู

รวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมืองท่ี

เขมแข็ง    ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

รางวัล

ชมเชย  

 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

โดยสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา(สกศ.) 

 

- เกียรติบัตร 
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  6.1) ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมาย

เหตุ 

19. การแขงขันละครวิทยาศาสตร       

สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 - เกียรติ

บัตร 

20. การแขงขันสอบวัดทักษะ วิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา     ตอน

ปลาย  

เหรียญเงิน    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

21. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาต ิ(สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา     ตอน

ปลาย  

เหรียญเงิน    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

22. การแขงขันสอบวัดทักษะ วิชาการ

ระดับชาติ (สวช.)ประจําป พ.ศ.2564 วิชา     

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

เหรียญ

ทองแดง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

23. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.)ประจําป พ.ศ.2564 วิชา     

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

เหรียญ

ทองแดง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

24. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.)ประจําป พ.ศ.2564 วิชา     

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

เหรียญ

ทองแดง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

25. การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา     ตอน

ปลาย  

เหรียญ

ทองแดง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

26. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

     ตอนปลาย  

เหรียญ

ทองแดง 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 
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  6.1) ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมาย

เหตุ 

27. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาต ิ(สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

     ตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติ

บัตร 

28. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

     ตอนปลาย  

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบวัด

ทักษะวิชาการระดบัชาติ 

(สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เหรียญ

รางวัล 

29. การแขงขันการเลานิทาน 

     คุณธรรม ป.4-ป.6 ประเภทเดีย่ว 

เหรียญทอง 

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

30. การแขงขันการเลานิทาน 

     คุณธรรม ม.1-ม.3 ประเภทเดีย่ว 

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

31. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา 

     และพลศึกษา ป.1-ป.3 

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

32. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา 

     และพลศึกษา ม.1-ม.3 

เหรียญทอง    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

33. การแขงขันวาดภาพระบายสี   

     ป.4-ป.6  ประเภทเดีย่ว 

เหรียญเงิน    เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

34. การแขงขันเลานิทาน (story   

     Telling) ป.4-ป.6 ประเภทเดีย่ว 

     (หลักสูตรสามัญ) 

เหรียญทอง 

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 

35. การแขงขันเลานิทาน (story   

     Telling) ม.1-ม.3 ประเภทเดีย่ว    

     (หลักสูตรสามัญ) 

เหรียญทอง 

อันดับ 1 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมและคณะ 

กรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- เกียรติ

บัตร 
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  6.1) ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

36. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติบัตร 

37. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาต ิ(สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติบัตร 

38. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติบัตร 

39. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ(สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติบัตร 

40. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ(สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เกียรติบัตร 

41. การแขงขันสอบวัดทักษะ 

     วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

     ประจําป พ.ศ.2564 วิชา 

     ภาษาอังกฤษระดับประถม 

     ศึกษาตอนปลาย  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สํานักงานโครงการสอบ

วัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) 

รวมกับ ภาคเีครือขาย

โรงเรียนท่ัวประเทศ 

- เหรียญรางวัล 
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  6.2) ปการศึกษาท่ีผานมา (ยอนหลังไมเกิน 3 ป) 

ช่ือรางวัล 
ป พ.ศ..... 

ที่ไดรับรางวัล 

หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

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

4. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  

6. ตราพระราชทาน “บานนกัวิทยาศาสตรนอย   

   แหงประเทศไทย” 

2561 มูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราช

กุมารีรวมกับ นานมี บุคส, 

สสวท., สพฐ. 

 

7. โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  

   4 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2563 สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน) 

 

 

 

7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 

ประเด็นตัวชี้วัด ม ี ไมม ี

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคดิวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปนข้ันตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร 

   (Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรูตามแนวทาง STEM Education 

 

 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรบัใชในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรยีนรูภาษาอ่ืน   

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูหรือสรางอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผานมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

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

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดานท่ี 1 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 2 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 3 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 1 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 2 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 3 ดีเยี่ยม 

 

 

9. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก 

   สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน   

   สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย  

   สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย    

   สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

   สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย    

   สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลกิแหงประเทศไทย 

   สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 

   สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย 

   สมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอําเภอศรีราชา 
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สวนที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

 ระดับปฐมวัย 

   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน (เด็ก) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได 

 

ปฏิบตั ิ
ไม

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผาน

เกณฑที่

กําหนด 

1 มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรงมีสุขนสิัยท่ีดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนองได 

 

 

 

 92 262 258 98.47 
ยอด

เยี่ยม 

 1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนกั สวนสูงตาม 

     เกณฑมาตรฐาน 
 

   
  

 

 1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว 

ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 
 

   
  

 

 1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวน

ตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 
 

   
  

 

 1.4 รอยละของเด็กปฏบิัติตนตามขอตกลง     

เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอ

โรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม 

และสถานการณที่เส่ียงอันตราย 

 

   

  

 

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม 

และแสดงออกทางอารมณได 

  
90 275 267 97.09 

ยอด

เยี่ยม 

 2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ 

ความรูสึกไดเหมาะสม 
 

   
  

 

 2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน 

     ในการรอคอย 
 

   
  

 

 2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน    

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น 
 

   
  

 

 2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานกึและคานยิม ที่ดี        

 2.5 รอยละของเด็กมีความมัน่ใจ กลาพดูกลา

แสดงออก 
 

   
  

 

 2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน        

 2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาทีรั่บผิดชอบ 

อดทนอดกล้ัน 
 

   
  

 

 2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม     

จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 

   
  

 

 2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และ

การเคล่ือนไหว 
 

   
  

 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา หนา 31 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน (เด็ก) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

 

ปฏิบตั ิ
ไม

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผาน

เกณฑที่

กําหนด 

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอืตนเอง

และเปนสมาชกิท่ีดีของสังคม 

  
92 262 258 98.47 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจาํวัน มีวินยั ในตนเอง 
 

   
  

 

 3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง        

 3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา     

ส่ิงแวดลอมในและนอกหองเรียน 
 

   
  

 

 3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม 

     ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทกัทาย และ 

     มสัีมมาคารวะกบัผูใหญ ฯลฯ 

 

   

  

 

 3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 

พื้นฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปน

ตน 

 

   

  

 

 3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับ 

     ผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก 

     การใชความรุนแรง 
 

   

  

 

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มี

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู

ได 

  

92 262 257 98.09 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเร่ืองให

ผูอื่นเขาใจ 
 

   
  

 

 4.2 รอยละของเด็กต้ังคําถามในส่ิงที่ตนเอง     

สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ 
 

   
  

 

 4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเร่ือง     ที่

ตนเองอานไดเหมาะสมกับวยั 
 

   
  

 

 4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ     คิด

รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร การคิด แกปญหาและสามารถ

ตัดสินใจในเร่ืองงาย ๆ ได 

 

   

  

 

 4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม     

ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ

เคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ 
 

   

  

 

 4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวน

ขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเคร่ืองมือ

ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 

 

   

  

 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จํานวนประเด็นพิจารณา  
98.47 

ยอด

เยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

 โรงเรียนมีการวางแผนเพ่ือการดําเนินงานการพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยกําหนดนโยบาย

การพัฒนาในแผนพัฒนา “โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาผูเรียน

อยางมีคุณภาพ ดวยมาตรฐานสากล ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโลบนพ้ืนฐานความเปนไทย ในศตวรรษท่ี 21 

ในปการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ การแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) การสอนในรูปแบบออนไลน โดยการทําวีดีโอการสอนสงใหกับผูปกครองและขอความรวมมือผูปกครอง พา

เด็กปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคลองตามหนวยการเรียนรู เด็กสามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2564 โรงเรียนมีการจัดโครงการกิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเอง โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน กิจกรรมตรวจสุขภาพ จัดกลุมอนามัยของโรงเรียน มีจุดตรวจ ATK 

รับรองผลตรวจโดยทีมแพทย มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและรับเจลลางมือกอนเขาอาคารเรียนทุกวัน จัดกิจกรรม

ออกกําลังกายยามเชา ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทุกเดือน แปรงฟนหลังอาหาร มีการลางมือ กอนและหลัง

รับประทานอาหารและลางมือทุกครั้งหลังทํากิจกรรมตางๆ จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม 

การเคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการกลาแสดงออก รองเพลง เตน เลาเรื่อง กิจกรรมนิทานพาเพลิน  

กิจกรรม Kids Art ครูจัดกิจกรรมสรางสรรค การปน การวาด เลนกับสี ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ

ผลงานของตนเองและผูอ่ืน มีความม่ันใจ กลาพูด และกลาแสดงออก เด็กมีน้ําใจชวยเหลือแบงปน โดยฝกให

แบงปนของเลน ขนม สิ่งของตางๆ ใหเพ่ือน ชวยเหลือแบงปน การเคารพสิทธิผูอ่ืน ฝกใหขออนุญาตกอนหยิบของ

ผูอ่ืน ฝกใหอดทนไมอยากไดของผูอ่ืน เคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ครูฝกใหเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ ใน

การอดทนรอคอยฝกใหมีวินัยในตนเอง รูจักการอดทนรอคอย การอดทนรอคอยในการทํากิจกรรม เชน เขาแถวรอ

รับยาสีฟน รอรับกระดาษ รอรับนม และทํางานจนเสร็จ ปลูกฝงใหเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของ

ตนเองและผูอ่ืน ครูปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตรงตอเวลา มาเรียน

ทันเวลา ฝกความรับผิดชอบ เลนแลวเก็บของเขาท่ีใหเรียบรอย ใหเด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มี

จิตสํานึกและคานิยมท่ีดี สงเสริมความม่ันใจ กลาพูด และกลาแสดงออกครูปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน โดยใหดูแลตนไม การท้ิงขยะลงถัง การใชน้ําอยางประหยัด มีสวนรวมดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน สงเสริมใหปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมีจิตสํานึกและคานิยม

ท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยครูฝกมารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การกลาวคําขอบคุณ การเดินผาน

ผูใหญ การนั่งตอหนาผูใหญ จัดกิจกรรมยิ้มงายไหวสวย กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ และ

กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมี

จิตสํานึกและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด ครูสงเสริมใหปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและประเพณีไทย ตอนรับป

ใหม กิจกรรมวันสงกรานต ปลูกฝงใหยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล ไมรังเกียจเพ่ือน เลน และ

ทํางานรวมกับเพ่ือนได ฝกแกไขขอขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและประเพณีไทย เด็ก

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได โดยครูปลูกฝงใหเด็กชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร 

เก็บถาดอาหาร ดูแลในการขับถาย เขาหองน้ํา แตงตัว ใสรองเทา ปูและเก็บท่ีนอน ลางมือ ลางหนาแปรงฟนดวย
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ตนเอง ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ครูสงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องราวใหผูอ่ืน

เขาใจได จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก จัดกิจกรรมนิทานพาเพลิน สงเสริม

ใหอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน  และเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย สนทนาโตตอบและเลา

เรื่องราวใหผูอ่ืนเขาใจได เด็กตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ จากการเรียนใน

หองเรียน นอกหองเรียน แหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียนและ  ภูมิปญญาในทองถ่ิน กิจกรรมเรียนรูจากแหลง

เรียนรู ภายนอกและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบได 

กิจกรรมท่ีเด็กไดปฏิบัติดวยตนเอง สามารถนําเสนอผลงานของตนเองได ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 

และพยายามคนหาคําตอบได เด็กสามารถคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได จากการเลนการทํา

กิจกรรมกลุม และเปนรายบุคคล การเลือกท่ีจะทําหรือไมทํา การเลือกเลน เลือกสิ่งของไดสามารถคิดแกปญหา

และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได จัดการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแสวงหาความรูโดยมีการแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร

และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย เชน การ

เปรียบเทียบ การเรียนรูจํานวน ตัวเลข เรียนรูรูปทรงตางๆ เรียนรูเรื่อง มิติสัมพันธ เปนตน เด็กสามารถบอก

คุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได เชน นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความเหมือนความแตกตางเชน 

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

ความสัมพันธของสิ่งตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตองคลองแคลวและชัดเจน และจัดโครงการ

บานนักวิทยาศาสตร กิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตร กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร สามารถคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรได ครูสงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานดวยตนเอง เด็กถายทอดความคิดตามจินตนาการ 

ครูสอนใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อท่ีหลากหลายท้ังสื่อของจริง สื่อเทคโนโลยี       ภูมิปญญาในทองถ่ิน ภูมิปญญาใน

ชุมชน เด็กทํากิจกรรมโดยใชความคิด และประสบการณศึกษาเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน เกิดการ

เรียนรูและแสวงหาความรูได การดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทางโรงเรียนไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ตอผูปกครอง 

ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยประชุมผูปกครองผานครูประจําชั้น ทางสื่อออนไลน Line@ Facebook 

Website วารสารโรงเรียน สรุปภาพรวมในการดําเนินงานคุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

ผลสําเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพท่ี

ได 

ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั     

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ     

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Ac-

tive learning) 
 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติ

และกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกบัวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 
 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง     

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ     

 2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวยัแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

3 สงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ   5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

   

 3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก      

 3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรมจัดกจิกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 
 

   

 3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว     

 3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC)      

4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย     

 4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมอืรวมใจ     

 4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ทีป่ลอดภยั และเพียงพอ เชน ของ

เลน หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือ สําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบ

เสาะหาความรู 
 

   

 4.5 จัดหองประกอบที่เอือ้ตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก     

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

  
5 ยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา หนา 35 

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

ผลสําเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพท่ี

ได 

ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

 5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 

     อุปกรณและส่ือการเรียนรู 
 

   

 5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชส่ือในการ 

     จัดประสบการณ 
 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ     

 5.4 มีการนําผลการนเิทศติดตามการใชส่ือมาใชเปนขอมูลในการ 

     พัฒนา 
 

   

 5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพื่อ 

     การจัดประสบการณ 
 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม   5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ 

     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 

     กาํหนดและดําเนินการตามแผน 

    

 6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     

 6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล    

     การประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเอง   

     ใหหนวยงานตนสังกัด 
 

 
  

 6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

     โดยผูปกครองและผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนรวม   
   

7 เพ่ิมเตมิประเด็นพิจารณาได     

 7.1-7.5     

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
5 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

 โรงเรียนกําหนดนโยบายแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรยีนเซนตปอลคอนแวนต พ.ศ. 2562-

2564 (ฉบับปรับปรุง) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 

2564 และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป การศึกษา 2564 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว บริหาร

จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 จัดทําแผนงานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโดยโครงสรางของหลักสูตรความสอดคลองกับเปาหมายวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางชัดเจนท่ีมุงเนนให

เด็กไดรับพัฒนาคุณภาพอยางรอบดานท้ังดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญามีแผนงานโครงการ

กิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กมีการวิเคราะหหลักสูตรรวมกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานมีความสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินและความ

ตองการของชุมชน หลักสูตรปฐมวัย 2560 กําหนดสาระการเรียนรูท่ีประกอบดวยประสบการณสําคัญ สิ่งท่ีควรรูท่ี

สงเสริมพัฒนาการท้ังสี่ดาน และสาระท่ีควรรูท้ัง 4 สาระ คือ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล 

สถานท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน หลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูบริหารใหคําแนะนําในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาครูสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

อยางเปนข้ันตอน ผูบริหารมีการตรวจติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยการทําวีดีโอการสอน

ของคุณครูและการเรียนรูของเด็กผานสื่ออิเล็คทรอนิกส มีแผนงานสรรหาบุคลากรท่ีสรรหาครูจบการศึกษาปฐมวัย

ครูมีความรูความสามารถมีประสบการณดานปฐมวัย และครูท่ีมีความสามารถในดานตางๆรวมกันจัดประสบการณ

ใหกับเด็กสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทักษะดานตางๆ เพ่ือพัฒนา

ตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการจัดประสบการณจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับเด็ก อาทิ เชนการ

สนทนาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร นาฏศิลป ดนตรีและบัลเลต ครูสามารถจัดประสบการณเรียนรู

ใหกับเด็กโดยมีแผนและนิเทศการสอนดําเนินการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยเพ่ือนนิเทศเพ่ือนและนิเทศการ

สอนโดยทีมนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งและสรุปผลการนิเทศเพ่ือนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ผูบริหาร

สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรโดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สงเสริมใหครู

ไดรับการอบรมสัมมนาทางดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานอ่ืนๆ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ีเปนแหลงการเรียนรูสภาพแวดลอมท่ีสวยงามรมรื่นมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน ในปการศึกษา 2564 มีการจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอความปลอดภัยของเด็ก ผูปกครองและบุคลากร จัด

กลุมอนามัยของโรงเรียน มีจุดตรวจ ATK รับรองผลตรวจโดยทีมแพทย จัดใหจุดลางมือ กําหนดจุดพ้ืนท่ีคัดกรอง 

จุดสําหรับเด็กในการเวนระยะหาง จัดพ้ืนท่ีสําหรับการรับประทานอาหาร มีสื่อท่ีมุงเนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรู

ผานการเลนท่ีเหมาะสมปลอดภัยและมีจํานวนเพียงพอมีแผนงานโครงการจัดการท่ีสงเสริมความปลอดภัยใหกับ

เด็กเชนแผนงานพัฒนาแหลงการเรียนรูตางๆภายในโรงเรียนประกอบดวยหองคอมพิวเตอร หองศูนยศักยภาพ 

หองดนตรี และอิเล็กโทน หองสมุด มีมุมหนังสือ ท่ีสงเสริมรักการอาน มีสนามเด็กเลนเครื่องเลนน้ําเลนทราย มี

แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หลักคําสอนคุณคาพระวรสาร ปายความรูตางๆบอรดประชาสัมพันธขาวสาร 

ความรูสรางจิตสํานึกและในการปลูกฝงใหเด็กรูถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอ

ตอการใชงาน มีแผนงานสงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาความปลอดภัยชวยกันดูแลรักษาซอมบํารุงใหมีความพรอม

ในการใชงานอยูเสมอ จัดใหครูมีการบริการสื่อเทคโนโลยี สาระสนเทศและสื่อการเรียนรูแกครูเพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณของครูและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของเด็ก จัดพ้ืนท่ีวางใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา เชน ลาน

อเนกประสงค ลานหนาอาคาร Queen of  Peace  สําหรับเด็กไดออกกําลังกาย เพ่ือประกอบกิจกรรมในโอกาส

ตางๆ เผยแพรขาวสารขอมูลเก่ียวกับการจัด กิจกรรมการเรียนรูของเด็กทางเว็บไซตโรงเรียน www.sp.ac.th 

โรงเรียนจัดทํา จัดหา สื่อ/นวัตกรรม/อุปกรณ /เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูเชน ทีวีระบบดิจิตอล และ ระบบ

เครือขาย WI-FI รวมถึงระบบเครือขาย Internet ท่ีสามารถใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน

ไดครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมท้ัง การบริการและการจัดการท่ีมีประสิทธิผล มีผูรับการดูแล ใหอยูในสภาพท่ี

http://www.sp.ac.th/
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สมบูรณพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ โรงรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพอยางมีข้ันตอนเปนระบบPDCAมี

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีโครงการกิจกรรมแบบประเมินโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตอความตองการของโรงเรียน จัดสภาพแวดลอม

และการท่ีสงเสริมผูเรียนตามธรรมชาติเต็มศักยภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดบริการดานสุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยแกผูเรียนอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

ชัดเจน มีการนิทศติตตามและนําผลมาใชในการปรับปรุง เปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน และผูมีสวนรวม ท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัด

การศึกษา มีการสรุปผลการดําเนินงานท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป และ

นํามาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ของการจัดระบบขอมูลสารสนเทศไดครบถวนครอบคลุมตอการใชงานถูกตอง

เปนปจจุบัน จัดระบบประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ มีรูปแบบท่ีชัดเจนมีการกําหนดมาตรฐานศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยท่ีกระทรวงประกาศใช พรอมกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ีสถาบันกําหนด ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มี

ข้ันตอนชัดเจนมีความเปนไปไดในการปฏิบัติซ่ึงผานการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายในติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานและนําผลการติดตามไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงาน จัดทํารายงานประเมิน

ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR ) ตามมาตรฐานการศึกษาพรอมท้ังนําเสนอรายงานผลการประเมิน

ตนเองตอคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน เพ่ือใหความเห็นชอบ และเผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผลรายงานประเมินตนเองและ คําแนะนําจากเขตพ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การสงเสริมการศึกษาเอกชนมาพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป สรุปภาพรวมของกระบวนการบริหารและ

การจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนครู (คน) 
*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม

ปฏิบตั ิ

บรรจ ุ
ผานเกณฑที่

กําหนด 

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

  

92 15 15 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบคุคล        

 1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณ 

     จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่ 

     พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

   
   

 1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบ 

     ทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ 

     ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุง 

  เนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 

 

   

   

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

  
92 15 15 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกบั 

     ประสบการณเดิม 
 

   
   

 2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทาํกจิกรรมอยางอิสระ 

     ตามความตองการความสนใจ ความ 

     สามารถ ตอบสนองตอวิธกีารเรียนรูของ 

     เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก 

     แหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 

   

   

 2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และ 

     สรางองคความรูดวยตนเอง 
 

   
   

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใช

สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  
92 15 14 93.33 ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน 

     หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ 

     ถายเทสะดวก 

 

   

   

 3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นทีสํ่าหรับ 

     มุมประสบการณและการจัดกจิกรรม 
 

   
   

 3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัด 

     สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ  

     การดูแลตนไม เปนตน 

 

   

   

 3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง 

     อาย ุระยะความสนใจ และวถิีการเรียนรู 

     ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร  

     สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่ 

     กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน 
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     มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนครู (คน) 
*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม

ปฏิบตั ิ

บรรจ ุ
ผานเกณฑที่

กําหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาเด็ก 

  

92 15 15 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ 

     กจิวัตรประจาํวันดวยเคร่ืองมือและวิธีการ 

     ที่หลากหลาย  

 

   
   

 4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

     โดยผูปกครองและผูเกีย่วของมีสวนรวม 
 

   
   

 4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ 

     เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

   
   

 4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใช 

     กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง 

     วิชาชีพ 
 

   
   

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 
98.33 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

 จากแผนพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาหลักการ จุดหมายและสาระ

การเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท่ีสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนจัดประสบการณใหกับเด็กได

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาเด็กใน

ทุกๆ ดาน ท้ังตานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาสูการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญอยางมีประสิทธิภาพครูมีการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรเพ่ือจัดทําแผนการจัด

ประสบการณออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน  

 ในปการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ การแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) การสอนในรูปแบบออนไลน จัดรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย โดยการทําวีดีโอการสอนสงใหกับ

ผูปกครองและขอความรวมมือผูปกครอง พาเด็กปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคลองตามหนวยการเรียนรู เด็กสามารถ

เรียนรูไดทุกชวงเวลา                                                                                                             

 การเขาสูการเรียนการสอนปกติ ครูจัดประสบการณท่ีมีการเชื่อมโยงความรูกับประสบการณเดิมของเด็ก 

มีการบูรณาการการเรียนรูให เด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความตองการความสนใจความสามารถ ไดรับ

ประสบการณตรงลงมือกระทําสามารถสรางองคความรูดวยตนเองแกปญหาท่ีเกิดข้ึนงายๆอยางเหมาะสม โรงเรียน
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เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรการใหเด็กรูจักสังเกต วางแผน คาดคะเน มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรู คิดคนหา

คําตอบดวยตนเอง จัดกิจกรรมใหเด็กใชภาษาในการสื่อสาร ใชภาษาในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ ครูปฐมวัยเปนครูผูมีความรูความสามารถดานวิชาชีพ สามรถจัดประสบการณใหกับเด็กตรง

ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาเด็กในทุกดานอยางสมดุลและเต็ม

ตามศักยภาพ ท้ังดานการออกแบบแผนการจัดประสบการณ การจัดกิจกรรม, โครงการท่ีพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการ

ทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี

ความสมดุลและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูไดจัดประสบการณใหกับเด็กตามแผนการจัดประสบการณท่ี

ครูไดออกแบบการเรียนรูและการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก โดยไดเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกตาความตองการ ลงมือ

ปฏิบัติจริง ไดรับประสบการณจากการเรียนรู, การเลน และการทํากิจกรรม เด็กมีความสนใจและกระตือรือรนใน

การแสวงหาคําตอบ รูจักการตั้งคําถาม การตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนสามารถ

เลาประสบการณตางๆ ท่ีไดรับเปนอยางดี เด็กเลนและเรียนรูอยางมีความสุข รักการเรียนรู ครูมีความรู

ความสามารถในการจัดการบริหารชั้นเรียน จัดบรรยากาศภายในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กในแตละ

หนวยการเรียนรูในแตละสัปดาห มีการบูรณาการกิจกรรมใหสอดคลองกับบรรยากาศของหองเรียน ครูจัดให

หองเรียนมีความสะอาดอากาศถายเทไดสะดวก มีความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยสําหรับเด็ก จัดใหมีพ้ืนท่ี

สําหรับการแสดง ผลงานของเด็กพ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก สงเสริมใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัด

สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ดูแลและเก็บของเลนของใช เปนตน ครูใชสื่อประกอบการจัดประสบการณใหกับ

เด็กอยางเหมาะสม จัดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความสนใจของเด็ก อาทิ คอมพิวเตอร สื่อท่ีเปนของเลน สงเสริม

พัฒนาการเด็กมีแผนงานวัดผลประเมินผลท่ีสงเสริมใหครูไดทําการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการจัดกาศึกษา

ปฐมวัยมีการประเมินตามสภาพจริงหลากหลายและครอบคลุมท้ังการประเมินเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม ท้ัง

การสังเกตสัมภาษณบันทึกพฤติกรรม มีการนําผลการประเมินของเด็กในแตละสัปดาหมาทําการวิเคราะหเพ่ือ

ปรับปรุงการจัดประสบการณท่ีเหมาะสม ใหกับเด็กและพัฒนาเด็กในโอกาสตอไป  

 สรุปภาพรวมของการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  
90 1,271 1,201 94.49 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน 

     แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขยีนใน 

     แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละ 

     ระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ 

     ในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 
  

     

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล        

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

  

90 1,271 1,156 90.95 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

     จาํแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง 

     รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
  

     

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียน 

     ความคิดเห็น  
  

     

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล        

3 มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม   80 1,271 1,255 98.74 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ 

     รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน 

     เปนทีม 
  

     

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู 

     และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิง 

     ใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 

     ชิ้นงาน ผลผลิต 

  

     

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
  91 1,271 1,271 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ 

     ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนํา 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 

     ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร 

     การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

  

     

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  
76 1,271 970 76.34 ดี 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  

     

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู 

     ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
  

     

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผล 

     การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
       

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 

  
90 1,271 1,271 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ 

     เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  
  

     

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ 

     เจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรือ 

     งานอาชีพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคุณลกัษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

  
90 1,271 1,247 98.11 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี 

     คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
  

     

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที ่

     สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกบักฎหมายและ 

     วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  
     

2 ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย   90 1,271 1,145 90.09 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น 

     เห็นคุณคาของความเปนไทย  
  

     

 2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ 

     วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญา 

     ไทย 
  

     

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 
  90 1,271 1,271 100 ยอดเยี่ยม 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบน 

  ความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย 

  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  

     

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   90 1,271 1,271 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

     สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออก 

     อยางเหมาะสมในแตละชวงวยั  
  

     

 4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกบัคนอื่น 

     อยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยง 

     กบัผูอื่น 

  
     

5 คุณลักษณะอันพึงประสงคตามอัตลักษณ

ของทานนกับุญเปาโล 
  90 1,271 1,271 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     ตามอัตลักษณของทานนกับุญเปาโล 
  

     

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
95.34 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

  -  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ดวยวิสัยทัศนของโรงเรียน “ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต บริหารจัดการ แบบมีสวนรวม ตามจิตตารมณ

ของนักบุญเปาโล เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม  

นอมนําศาสตรพระราชาและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21” จากวิสัยทัศนดังกลาวจึงจัดการศึกษา มุงพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณภาพ มีความรูความกาวหนาทางการเรียนอยางมีคุณภาพ โดยคุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูได

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองค

ความรูดวยตนเองได ดวยรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูแบบโครงงาน กิจกรรมสะเต็ม

ศึกษา กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะ การสอนสหบูรณาการ เปนตน  ตลอดจนจัดทําโครงการและ

กิจกรรม ท่ีสงเสริมและพัฒนาผู เรียนดานตางๆ เชน  โครงการอนุรักษภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตร SEP  โครงการพัฒนาทักษะ

ทางคณิตศาสตร  โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการ

สงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ SPC STE 

PLUS  โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โครงการ Coding 5.0 กาวล้ํา

เทคโนโลยี โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โครงการวันวิชาการ โครงการ

หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งหองเรียน กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ จากกระบวนการสอนและกิจกรรมดังกลาว มุง

พัฒนาผูเรียน โดยเนนกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบดวยกระบวนการ PDCA 

สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู สื่อ

เทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคณิตศาสตร หองปฏิบัติการภาษา ศูนยปฏิบัติการคนควา หองสมุดมีชีวิต หองอภิบาล

และแพรธรรม และศูนยพัฒนาศักยภาพ Yes Genius และเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความความรูจากแหลง

เรียนรูทุกระดับชั้น    

  ในปการศึกษา 2564 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนไดมีกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพดีชีวีสดใส และไดจัดกิจกรรมสงเสริมและปองกันโรคระบาด การดูแล

สุขภาพอนามัยของตนเอง มีจุดตรวจ ATK รับรองผลตรวจโดยทีมแพทย มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและรับเจลลาง

มือกอนเขาอาคารเรียนทุกวัน และในทุกทุกสัปดาหจะมีการสุมตรวจรอยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด เพ่ือหาผูติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนในทุกระดับชั้น 

โดยเพ่ิมรูปแบบการสอนออนไลนอยางกลากกลาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา เชน  

Google classroom , Google Meet , ZOOM , LINE APICATION รวมท้ังการบูรณาการสื่อการเรียนรูออนไลน

จากหนวยงานตางๆ เชน สสวท. พว. อจท. เปนตน รวมท้ังคุณครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสรางสื่อการ
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เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสประกอบการสอนออนไลน สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

  ตลอดจนโรงเรียนไดมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ คนหาความสามารถ

ของตนเองไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจัด

ใหมีรายวิชาเลือกเสรีและมีแผนการเรียนใหเลือกเรียน จํานวน 4 แผนการเรียน ไดแก แผนการเรียนคณิตศาสตร – 

วิทยาศาสตร แผนการเรียนคณิตศาสตร – อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ – จีน และแผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุน 

นอกจากนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดใหมีแผนการเรียนจํานวน 7 แผนการเรียน ไดแก แผนการเรียน

คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  (วิทยาศาสตรสุขภาพ) แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  (วิศวกรรมและ

เทคโนโลยี) แผนการเรียนสหศิลป (ดุริยางคและการแสดง) แผนการเรียนสหศิลป (นิเทศศาสตร)   แผนการ

เรียนสหศิลป (คณิตศาสตร – อังกฤษ) แผนการเรียนสหศิลป (อังกฤษ – จีน) และแผนการเรียนสหศิลป (อังกฤษ 

– ญี่ปุน) รวมท้ังมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยการ

จัดการเรียนรูดวยหองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  EIS  (English  for  Intergraded Studies) ในทุกระดับชั้น 

คือจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สัปดาหละ 1 คาบเรียน วิชา

ภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 2 คาบเรียน และหองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ SEP (Special English Program) 

ในระดับประถมศึกษาป ท่ี 1 – มัธยมศึกษาป ท่ี  3 คือจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนชาวตางชาติเปน

ภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ศิลปะ สุขศึกษาและคอมพิวเตอร  

ตลอดจนดําเนินการจัดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (CEFR) ใหกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ถึง

มัธยมศึกษาปท่ี 6  และนอกจากนี้เขารวมทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษกับสถาบันชั้นนํา ไดรับ

ทุนการศึกษาตอท่ีประเทศอเมริกาและแคนาดา เปนเวลา 1 ปการศึกษา จากการมุงพัฒนาผูเรียนดานภาษาสงผล

ใหผลการทดสอบระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผล

คะแนนสูงกวาระดับประเทศท้ัง 3 ระดับชั้น 

  นอกจากนี้พัฒนาการเรียนการสอนผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน STEAM  EDUCATION มุงสอนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางเปนระบบในการแกปญหา โดยบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร และ

ศิลปะ สงผลใหผู เรียนสามารถสรางนวัตกรรม  ECONOMICAL GREEN LAND FOR THE FUTURE  ซ่ึงเปน

ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกเปน BEST PRACTICE   

   ในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนรูขางตนทําใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในดานตางๆ  เชน ผูเรียน

สามารถอาน เขียน และสื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  แกปญหาได  มีทักษะ

การคิดคํานวณไดสูงกวาเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (รอยละ 75) โดยผูเรียนทุกคนเขาทดสอบการอาน เขียน และ

การสื่อสารในการทดสอบกลางภาค โดยใชขอสอบอัตนัยเพ่ือใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ผูเรียนสามารถ

คิดวิเคราะหจําแนกแยกแยะ  คิดอยางมีวิจารณญาณ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ผูเรียนสามารถ

รวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรค

นวัตกรรม รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสืบคนความรูหรือแสวงหาความรูจากสื่อนํามา
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พัฒนาผลงาน พัฒนาองคความรู ทํางานอยางสรางสรรค มีคุณธรรม รวมท้ังรูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  เปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว  

  นอกจากนี้ผลการทดสอบความสามารถทางการอานระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 (RT) อยูในระดับ 

“ดี”  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับ “ดี” ท้ัง  

2 ดาน ไดแก ดานภาษาและดานคํานวณ ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ  ในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ โดยทางโรงเรียนดําเนิน

โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมเติมโดยการจัดหาคุณครูผูเชี่ยวชาญ

เขามาสอนเสริม  

  จากผลการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลทักษะวิชาการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการ

ประกวดเรียงความ หัวขอ "โรงเรียนปลอดภัย" รางวัลชนะเลิศ การแขงขันละครวิทยาศาสตร  สัปดาหวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 6 

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ประเภทเดี่ยว การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ประเภท

เดี่ยว การแขงขันเรียงรอยถอยความ : เขียนบรรยายเรื่องจากภาพ  ป.1-ป.3  ประเภทเดี่ยว การแขงขันการเลา

นิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  ประเภทเดี่ยว การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม  ม.1-ม.3  ประเภทเดี่ยว การแขงขัน

ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.3 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 การแขงขันเลา

นิทาน (story Telling) ป.4-ป.6 ประเภทเดี่ยว (หลักสูตรสามัญ) และการแขงขันเลานิทาน (story Telling) ม.1-

ม.3 ประเภทเดี่ยว (หลักสูตรสามัญ) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจาํป พ.ศ.2564 วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองอันดับ 1 การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจําป พ.ศ.2564 วิชาคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 

ประจําป พ.ศ.2564 วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ Max Modern 

Model Thailand และเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันระดับนานาชาติ รางวัลขวัญใจเดินแบบและรางวัล   

Social Vote ของงาน Pattaya Supermodel 2021 

    -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา

กําหนด โดยจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก โครงการสงเสริมวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10) กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตฯ ร.9 กิจกรรมวันชาต ิ 

โครงการพัฒนาภาวะผูนํา กิจกรรมเขาคายเนตรนารี โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาและนันทนาการ  โครงการ

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมแหเทียน กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม และกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหผูเรียน รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ จากการดําเนินงานขางตน 

สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค บรรลุตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
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  นอกจากนี้โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเขารวมเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยมียุทธศาสตร

การดําเนินงานท่ีดีในการใหการชวยเหลือและพัฒนาเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด “เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยา”

โดยใช “ศูนยเพ่ือนใจTO BE NUMBER ONE” ตามแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ” สมาชิก

สามารถทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดีดําเนินงานจนสําเร็จลุลวง สงผลใหชมรม TO BE NUMBER 

ONE ไดรับรางวัล รักษามาตรฐาน และเปนตนแบบระดับเพชร ปท่ี 2 ประเภทสถานศึกษา จากการดําเนินงาน

ชมรมอยางตอเนื่อง จากการดําเนินงานสงผลใหเปนตนแบบใหกับโรงเรียน ชุมชน และองคกรในทองถ่ิน และใน

การประเมิน สมศ.รอบ 4 สงผลใหชมรม TO BE NUMBER ONE เปน BEST PRACTICE ดานผูเรียน และในป

การศึกษา 2564 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  เตรียมความพรอมในการเขา

รวมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE  เพ่ือรักษามาตรฐาน และเปนตนแบบระดับเพชร ปท่ี 3 ประเภท

สถานศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ไดรางวัลชมเชยการ

แขงขัน Dancercise Chonburi Championship รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนตรนารี สงเสริมใหผูเรียนมีวินัย 

ฝกความอดทน มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน จนประสบความสําเร็จ   

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา และจิตใจ ตาม

ปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา “มนุษยท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู”เปนบุคคลเพ่ือผู อ่ืนตาม

เอกลักษณของโรงเรียน “BE ALL TO ALL” เปนทุกอยางสําหรับทุกคน ปลูกฝงใหผูเรียนมีความ “ซ่ือตรง     

เรียบงาย การงาน รักเมตตา รูคุณ” ตามอัตลักษณของโรงเรียน โดยผูเรียนไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก

วันในยามเชากอนเคารพธงชาติ การจัดการเรียนการสอนในคาบจริยศึกษา และวิชาคริสตศาสนา ท้ังในการเรียน 

On line และ On site และเขารวมโครงการท่ีสงเสริมคุณธรรม เชน โครงการอภิบาลและแพรธรรม  โครงการ

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ จากการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนแสดงออกถึงความตระหนักในชีวิตและคุณคา

ของตนเองและผูอ่ืน  มีความรักเมตตา  เขาใจและเห็นใจในความทุกขยากของผูอ่ืน  เปนพิเศษมีสวนชวยเหลือและ

บรรเทาใจผูปวย ผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 แบงปนเพ่ือผูรอโอกาส

ในสังคม ชวยเหลือผูอ่ืนดวยใจยินดีโดยไมหวังสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา แสดงออกถึงความตระหนักในคุณคาของ

ตนเองและผูอ่ืน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สันติ ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวยังคงสงเสริมอยาง

ตอเนื่องในปการศึกษาตอไป เพ่ือใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู” ตามปรัชญาของโรงเรียน 

  จากผลการดําเนินดังกลาว ทางโรงเรียนไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ตอผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ โดยประชุมผูปกครองผานครูประจําชั้น วารสารโรงเรียน Line Application/Facebook  เปนตน  
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

ผลสําเร็จ (ขอ) 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

     ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วตัถุประสงคของแผนการ 

     ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 
  

  

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกจิ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับ 

     เปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ  

     นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 
  

  

 1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจ ทันตอการ 

     เปล่ียนแปลงของสังคม 
    

 1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ 

     จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    

 1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร  

     ตอสาธารณชน 
    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอยางเปน 

     ระบบ      

 2.2 มีการนําแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 

     ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
    

 2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ 

     ดูแลชวยเหลือนกัเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
    

 2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา     

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

     ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผล 

     การจัดการศึกษา 
  

  

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา 

     หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ 

     บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 
  

  

 3.3 บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพ 

     ผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวถิีชีวิตจริง  
    

 3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ 

     สอนทกุกลุมเปาหมาย  
    

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ 

     การเปล่ียนแปลงของสังคม 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

ผลสําเร็จ (ขอ) 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ 

     ทางวิชาชีพ  
    

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี     

 4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพีเขามาใชในการพัฒนางาน 

     และการเรียนรูของผูเรียน 
    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบติังานของครู บุคลากร 

     ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธกีารที่เปนแบบอยาง 

     ที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
    

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอ 

     การเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
    

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อ 

     ตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
    

 5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปน 

     รายบุคคล และเปนกลุม 
    

 5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  

     และมีความปลอดภัย 
    

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม 

     ศักยภาพของผูเรียน 
    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          การ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ 

     สภาพของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ 

     จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ 

     การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการ 

     และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

     สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ 

     เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
30 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

 กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 

  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนการพัฒนาองคกรไวใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนพันธกิจให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของผูเรียนและสถานศึกษา รวมถึงความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการกําหนดใหสอดคลองและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา

ชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจนสามารถดําเนินงานพัฒนาดานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมายอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดาน

การสอน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังปรับปรุง

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบท้ังในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564  และจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2564 

เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกกิจกรรม เพ่ือนําขอมูลมาสงเสริม

และพัฒนาในปการศึกษา 2565  การดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ แผนงาน

นโยบายและแผน จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานและรายงานผล มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 7 ฝาย 

คือ ฝายบริหารจัดการ ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายกิจการผูเรียน ฝายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ฝาย

อภิบาลและแพรธรรม และฝายมาตรฐานคุณภาพ ผูบริหารบริหารงานตามบทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ตามปฏิทินปฏิบัติงาน สถานศึกษาดําเนินงานแผนงานนโยบายและแผน แผนงาน

งบประมาณการเงินและบัญชี แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ แผนงานสารบรรณ แผนงานจัดซ้ือจัดจาง 

แผนงานหลักสูตร แผนงานจัดการเรียนการสอน แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แผนงานทะเบียน/วัดผล แผน

งานวิจัยในชั้นเรียน แผนงานหองสมุดและศูนยการเรียนรู แผนงานสรรหาบุคลากร แผนงานพัฒนาบุคลากร 

แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร แผนงานกิจกรรมผูเรียน แผนงานปกครอง แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แผนงาน

สมัพันธชุมชน แผนงานสวัสดิการผูเรียน แผนงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ แผนงาน

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยะและคริสตศาสนา แผนงานอภิบาลและแพร

ธรรม แผนงานมาตรฐานคุณภาพ แผนงานสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงการนิเทศการ

เรียนการสอน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสงเสริมทักษะวิชาการเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร โครงการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ผลการดําเนินงานสงผลใหโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ไว

อยางชัดเจนสอดคลองกับลักษณะและความตองการของชุมชน  สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลอง

กับนโยบายของรัฐและตนสังกัด สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และ

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษารวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม (ศตวรรษท่ี 21) สถานศึกษากําหนด
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นโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดําเนินการ

พัฒนาตามนโยบาย มีการจัดทํารายวิชา 8 กลุมสาระฯ การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน โครงการวัดผลและประเมินผล โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลดวยหลักสูตร SEP  

โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โครงการวันวิชาการ โครงการ SPC STEM PLUS 

โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ 

Coding 5.0 กาวล้ํานําเทคโนโลยี  ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีความกระตือรือรนและสนใจเขารวม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ผูเรียน มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน 

เขียน และการสืบคนขอมูลในระดับยอดเยี่ยม  สงผลใหสามารถสืบคนขอมูลท่ีตนเองตองการไดอยางรวดเร็ว 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู

ระหวางกลุมสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรูเก่ียวกับอาชีพตางๆ เพ่ือใชในการศึกษาตอ ท้ังการ     

แนะแนวดวยครู เอกสารเผยแพรเก่ียวกับอาชีพตางๆ และการเชิญวิทยากรมาใหความรูในอาชีพท่ีสนใจ โรงเรียนมี

การสนับสนุนการแขงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการประเมินผูเรียนดวยเครื่องมือ

ท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีการตรวจติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของคุณครู และการเรียนรูของ

ผูเรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน Google Drive Facebook Application Line ของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี

ประสิทธิภาพ ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลกร  แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะครู

ดานการจัดการเรียนรู โครงการวิจัยในชั้นเรียนโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพผลการ

ดําเนินงานทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นําเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนาในการจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีการพัฒนา

นวัตกรรมและจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังสงเสริมความเปน

เลิศทางวิชาการ  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทางกายภาพท้ังภายในและ

ภายนอกหองเรียน โดยในปการศึกษา 2564 การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน ผูปกครอง 

และบุคลากรทุกคน โดยการจัดเพ่ิมจุดลางมือ การกําหนดพ้ืนท่ีจัดคัดกรอง กําหนดจุดสําหรับผูเรียนในการเวน

ระยะหาง การจัดพ้ืนท่ีสําหรับรับประทานอาหาร การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมี

ความปลอดภัย โรงเรียนมีแผนงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โครงการประหยัดพลังงาน โครงการเรารักษ

หองเรียน โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน สถานศึกษากําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีแผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนา

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลให

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถวน และในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดมีการจัดเตรียม

หองสําหรับใหคุณครูไดใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีการเตรียมสื่อ อุปกรณสําหรับเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริการดานการศึกษาสําหรับผูเรียนและผูปกครอง 
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สงผลใหการจัดการเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตร และ

โรงเรียนไดมีการนําเสนอผลการบริหารจัดการไปประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบตาง เชน ทางสื่อออนไลน Fa-

cebook  Line@ Website  วารสารโรงเรียน   แผนพับ ปายประชาสัมพันธ สามารถนําขอมูลมาใชเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วทุกฝายมีความพึงพอใจ 
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     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนครู (คน) 
*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ
บรรจ ุ

ผาน

เกณฑ

ที่

กําหนด 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

  
90 64 62 96.88 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด

ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

  

     

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนาํไปจัดกิจกรรมไดจริง        

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที ่มีความ

จําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ  
  

     

 1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป

องคความรู และนําเสนอผลงาน 
  

     

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  

     

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

  
90 105 63 98.43 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เรียนรู        

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการ จัดการเรียนรู        

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือ

ที่หลากหลาย 
  

     

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   90 105 63 98.43 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน การมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก  
  

     

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรัก ครู ครูรักเด็ก 

และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ะ เรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยาง

มีความสุข 
  

     

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  
90 105 64 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ 
       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวธิีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 
       

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของม ี

     สวนรวมในการวัดและประเมินผล 
       

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาํไปใชใน 

     การพัฒนาการเรียนรู 
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     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนครู (คน) *** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม 

ปฏิบตั ิ
บรรจ ุ

ผานเกณฑที่

กําหนด 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

  

90 105 62 96.88 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียน 

     ความรูและประสบการณในการจัดการ 

     เรียนรู 

  
     

 5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ 

     พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 
98.12 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

  ประเด็นพิจารณา  

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต จัดกระบวนการเรียนรู ในปการศึกษา 2564 ภายใตสถานการณโควิด-19 ท่ี

มีมาอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดวยรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) บูรณาการระหวางการเรียนรูแบบ onsite 

(เรียนรูในหองเรียนแบบรักษาระยะหาง) และ การเรียนรูแบบ online ซ่ึงจัดไวอยางเหมาะสมกับทุกชวงชั้น โดย

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต อาทิเชน Application Line , Google Classroom , Zoom meeting , Facebook 

live ฯลฯ ซ่ึงทางโรงเรียนตระหนักดีในการจัดการเรียนรูท่ีจะตองทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและได

ปฏิบัติจริง สามารถนําไปปรับและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จึงจัดอบรมเพ่ิมเติมใหกับครูผูสอนรูปแบบ

ออนไลนใน เรื่องกระบวนการเรียนรูแหงอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการออกแบบการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักเรียนดวยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สูการสรางนวัตกรรม จึง

สอดคลองกับการเรียนรูปแบบผสมผสาน สงเสริมใหผูเรียนมีการสืบคนแสวงหาขอมูลรอบดาน สูกระบวนการคิด

วิเคราะห และสามารถลงมือปฏิบัติจริงได สรุปเสนอสื่อสารในหลายรูปแบบเปนผลงานตอยอดไดระดับหนึ่ง   

สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชนแบบวิถี

ใหมผานระบบออนไลน (ONLINE) ระดับชาติ 

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต สงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู สามารถปรับแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมแกผูเรียน เนื้อหา จุดประสงค และหลากหลายเพ่ือให

สอดคลองกับ เปาหมาย และครูผูสอนตองปรับตัวใหเขากับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ใหมากข้ึน 

โดยเขารวมสัมมนาโครงการบริหารวิชาการแบบใหเปลา (EDU SHARE #1st (ONLINE) กับคณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา หัวขอ เรื่อง การจัดการเรียนรูในยุค “สังคมพลิกผัน” (DISRUPTION) ซ่ึงกระตุนใหครูผูสอน 
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เสริมแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนและพัฒนาตนเองในรูปสื่อเทคโนโลยีแบบสถานการณจริงใหมีความกาวหนามาก

ข้ึน สรุปไดวาครูผูสอนรอยละ 100 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  ครูผูสอนสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู รวมกันอยางมีความสุขโดยครูและผูเรียน 

มีปฏิสัมพันธในบรรยากาศท่ีผูเรียนเกิดความรูสึกประสบความสําเร็จ ในการเรียนรูและงานท่ีไดทํา ซ่ึงสงผลใหเกิด

การเรียนรูไดดีข้ึน ครูกระตุนใหผูเรียน มีความกลาในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ตอบหรือถามคําถาม ผาน

กิจกรรมรูปแบบการเรียนผสมผสาน บทบาทของครูผูสอน จึงตองปรับไปตามสถานการณ เพ่ือปรับกลยุทธการ

สอนออนไลนใหเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานมากข้ึน ไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายท่ีเรียนอยูหนาจอเปน

เวลานาน  และมีการติดตามผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อชวงของการระบาดของโรคโควิด-19 หรือ

ในชวงการกักตัว กรณีเปนกลุมผูเสี่ยงสูง ซ่ึงครูผูสอน ไดติดตามผูเรียนที่ควรไดรับการฟนฟู และชดเชยการเรียนรู

ท่ีถดถอยไปชวงโควิด (learning loss) ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่องและไดรับการฝกทักษะในการเรียนรู 

ไดอยางเต็มศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  

  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผล การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนโดยจัดใหเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบผสมผสานตามสถานการณ

โควิด-19  ในภาคเรียนท่ี 1 มีการวัดผล ประเมินผลระหวางการเรียนเปนระยะๆในรูปแบบออนไลนและการ

ประเมินเต็มรูปแบบในภาคเรียนท่ี 2 ครอบคลุมตามจุดหมายของหลักสูตร ในดานทักษะความรู  ดานการเขารวม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 8 ขอ ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 

และดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

  โรงเรียนจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ในการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ทุกสัปดาห การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการ

นิเทศครูผูสอนรูปแบบผสมผสาน และรวมกันปรึกษาแกไขในกลุมสาระฯ (PLC) กลุมเล็ก ครูทุกคนไดรับการนิเทศ

การสอนจากครูในกลุมสาระการเรียนรูของตน และครูผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในกลุมสาระการเรยีนรูใหคําแนะนําผล

การนิเทศ สงผลใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมประชุมหารือ เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนในรายวิชาท่ีสอนรวมกัน เชน คาบเรียนวิชาสะเต็มศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยสรางครูแกนนําในแตละสาระฯ เปนตนแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Active learning และในป

การศึกษา 2564 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตไดรวมกับวิทยาลัยดุสิตธานี ประสานความรวมมือในการจัดการ

เรียนการสอน ใหการสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะใหคําปรึกษา การพัฒนาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการครัว ศิลปะการประกอบอาหาร การจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกับนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูจึงมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดรับ

การฝกทักษะ การแสดง ความคิดเห็น สรุป องคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดตาม 

ศักยภาพ สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรูได  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนําผล

ไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 

1 

คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม 

2. มพัีฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม 

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเยี่ยม 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยี่ยม 

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

3. สงเสรมิใหครูมคีวามเช่ียวชาญดานการจดัประสบการณ ยอดเยี่ยม 

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเย่ียม 

3 1. จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

 2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมคีวามสุข ยอดเยี่ยม 

 3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

 4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

   การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคณุภาพระดบัปฐมวัย ยอดเย่ียม 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี คุณภาพของนักเรียน ยอดเย่ียม 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

 1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม 

 2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

 3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

 4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

 5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

 6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม 

 2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 

 3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

 4. สุขภาวะทางรางกายและจติสังคม ยอดเยี่ยม 

 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตอ) 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

2 1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

 2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

 5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเย่ียม 

3 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 

 2. ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

 3. มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

 4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน ยอดเยี่ยม 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมนิระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จดุเดน 

    ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี 

2. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  

   การไหว การยิ้มทักทาย 

3. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี รักษาอนามัยสวนตน  ปฏิบัติจนเปนนิสัย และดูแลความ 

   ปลอดภัยของตนเอง มีน้ําหนัก สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ มีระบบการตดิตามการดําเนินงานตามแผนงานสามารถตรวจสอบได 

2. ครูทุกคนมีการจัดประสบการณท่ีเนนการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุม 

   พัฒนาการท้ังสี่ดาน ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 

3. สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีระบบการดูแลความ 

   ปลอดภัยจากบุคคลและดานสุขภาพอนามัย 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพและสงเสริมพัฒนาการเด็กให 

   ไดรับประสบการณตรง 

2. ครูจัดประสบการณท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูและทํากิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ เลนและปฏิบัติ 

   อยางมีความสุข 

3. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยและจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 

   สะอาด ปลอดภัยและอากาศถายเทสะดวก 

    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผูเรียน 

1. คุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนให 

   ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง รวมท้ังโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี 

   หองปฏิบัติการตางๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมี 

   การลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพอยางเปนระบบ สงผลใหผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคาเฉลี่ย 

   รวมสูงกวาระดับประเทศ ระดับภาค ระดับตนสังกัดและระดับจังหวัดทุกรายวิชาและทุกชวงชั้น   

2. โรงเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองในทศวรรษท่ี 21  โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียน 

   เสริมทักษะภาษาอังกฤษ EIS (English for Intergraded Studies) ในทุกระดับชั้น และหองเรียนเสริมทักษะ 

   ภาษาอังกฤษ SEP (Special English Program) ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตลอดจน 
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   ดําเนินการจัดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (CEFR)  ในกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 

   3 และ6  และนอกจากนี้เขารวมทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษกับสถาบันชั้นนํา  

3. ผูเรียนมีการแสดงออกท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนคือ “ซ่ือตรง  เรียบงาย  การงาน  รักเมตตา  รูคุณ”  

   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลายระหวางบุคคลได 

   อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ การเปนผูให และเปนบุคคลเพ่ือผูอ่ืน  เห็นคุณคาของตนเอง ผานทางการจัด 

   กิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด 

   เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการปรับพัฒนาแผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลอง 

   กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ 

   ของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

2. โรงเรียน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ 

   จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณตาง ๆ และมีการซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ ใหแก 

   ทุกกลุมบริหารงาน ทุกกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม นอกจากนี้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ 

   บริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ครมีูความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง  

   มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ 

   เรียนรู มีการนําใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 

2. ครูมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการเรียน 

   การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติไดจริงเกิดทักษะในการเรียนรู  มีความกาวหนา 

   ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย สาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสูมาตรฐานสากล สาระทองถ่ิน   

   และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

4. ครูผูสอนทุกคนจัดรูปแบบการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีมาชวยจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

  ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1. สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคดวยตนเองและทําเปนกลุม 

2. สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย การทรงตัวการใชมือและตาประสานสัมพันธกัน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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1. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานจัดประสบการณใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ 

   หลักสูตรสถานศึกษา 

2. สงเสริมใหครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปน 

   รายบุคคล 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. สงเสริมใหครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นําผลการประเมินท่ีไดพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยน 

   เรียนรูการจัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจให 

   ผูเรียนเกิดแนวคิดการสรางผลงานนวัตกรรม เชน กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมในแตละระดับชั้น นําเสนอ 

   ผลงานในการจัดนิทรรศการหรืองานวันวิชาการ ตลอดจนเผยแพรผลงาน  เพ่ือไปสูการนําไปใชประโยชนอยาง 

   แทจริง ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน   

2. ผูเรียนควรไดรบัการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในทุกกลุมสาระและเปนพิเศษในกลุมสาระการเรียนรู 

   คณิตศาสตรอยางตอเนื่อง เชน การเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ     

3. ผูเรียนยังขาดความตระหนักและจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคาใหเกิดข้ึนกับ 

   ผูเรียนอยางตอเนื่อง เชน การรณรงคการงดการใชโฟม การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การท้ิงขยะใหถูก 

   ประเภทและการประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การปองกันตนเองจากโรคระบาด Corona Virus 19 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวน 

   รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา พัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 

2. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลสะทอนกลับของผูเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมสาระฯ และกับ 

   ผูเก่ียวของภายนอกมากข้ึน 

2. ครูควรเพ่ิมทักษะ การออกแบบหรือรูปแบบของการวัดผลและประเมินผลออนไลนใหมีประสิทธิภาพและ 

   สามารถวัดผลไดอยางแทจริงเพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน 
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5.  แนวทางการพัฒนา   

 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมความพรอมรอรับการประเมินจาก

หนวยงานภายนอก 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาสงเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงาน นวัตกรรม และนําไปเผยแพรแกผูอ่ืนได 

 

6. ความตองการชวยเหลือ 

  การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลของผูเรียนจากภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือ

ชวยเหลือรายจายของผูปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจท่ีสูงอยูในขณะนี้ 

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  บริหารงานโดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทยปจจุบัน 

นางสาวปรียารัตน  ประทุมเทา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ บริหารจัดการภายใตปรัชญา นโยบาย และวิสัยทัศน  

ท่ีมุงพัฒนาบุคลากรและผูเรียนสูประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานความเปนไทย บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

เปนสังคมแหงการเรียนรู ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล อนุรักษสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติดดวยความ

มุงม่ันในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน คนเกง คนดี และมีความสุข หางไกลจากปญหาสิ่งเสพติดท้ังปวง

ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตเปนสตรีลวน กิจกรรมตาง ๆ จึงมุงสรางสรรค

พัฒนาเนนการเฝาระวัง ปองกัน ประกอบกับสังคมปจจุบันไมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนไทย ทําใหอาจเกิด

ปญหาเบี่ยงเบนทางความคิดไปในลักษณะอันไมพึงประสงค ชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงมีทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธาน มียุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีดีในการใหการชวยเหลือ

และพัฒนาเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด “เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยา”โดยใช “ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER 

ONE” ตามแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ” 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต  จึงมีมติใหดําเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 

ONE  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนตข้ึน เพ่ือดําเนินงานตามพระประสงค พัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนหนึ่ง โดย

ไมพ่ึงยาเสพติด และไดดําเนินการอยางตอเนื่องเสมอมาตั้งแตปการศึกษา 2546 จงถึงปจจุบัน โดยในระยะเริ่มแรก  

ดําเนินการในรูปแบบชมรมเล็ก ๆ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการเปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางยิ่ง จึงได

ขยายการดําเนินงานและการรับสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนตลอดมา จนกระท่ังปจจุบัน มีครูและผูเรียนสมัครเปนสมาชิก 

100 % ดวยความสมัครใจและไดรับความรวมมือจาก “ผูใหญใจดี” คือ สมาคมศิษยวจนคาม-เซนตปอลคอนแวนต  

และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ปจจุบันไดทําการขยายเครือขายไปในชุมชน เชน  

โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนบานชากนอก โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม เปนตน และ

สมาชิกชมรมไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ มากมายดวยจิตอาสา การเปนผูให และเปนบุคคลเพ่ือผูอ่ืน

ตามจิตตารมณของทานนักบุญเปาโล เห็นคุณคาของตนเอง จนกระท่ังปจจุบันทําใหโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต
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ไดผานการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในการประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานศึกษาประเภทตนแบบเพชร ปท่ี 2 และเปนท่ียอมรับจากผูปกครอง ชุมชน รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และ

คณะทํางานยังคงมุงม่ันท่ีจะดําเนินกิจกรรมดังกลาวตอไปอยางเขมแข็ง 

  นอกจากนี้โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ใชรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียน

เปนฐานอยางมีคุณภาพ สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน พรอมท้ังบุคลากรมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน มี

ขอมูลการพัฒนาท่ีไดมาจากการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนดวยวิธี SWOT โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ นํา

หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SMB) โดยมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกฝายในการกําหนดทิศทางสู

เปาหมายการบริหารโรงเรียนใหไดมาตรฐานและคุณภาพ  ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาทํา กลาตัดสินใจ 

กลาเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีความมุงม่ันในการทํางาน มีเครือขายในการทํางาน มีการทํางานเปนทีม และมี

คุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานแบบมีสวนรวม โดยรวมคิด รวม

ประสาน รวมทํา จนทําใหงานสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพ ชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการยอมรับ มีความศรัทธาและใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน  

บรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือตอความสําเสร็จ จากการใช Best Practice รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมี

สวนรวม และการบริหารแบบ SPC MODEL มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความ Smart คือ เลิศล้ําวิชาการ มีความ Pro-

gress คือสามารถสื่อสารภาษาสากลได มีความ Creativity คือเปยมลนความคิดสรางสรรค มีความ Competent 

คือ ครบครันคุณลักษณอันพึงประสงค และ มีความ Charity คือ ดํารงไวดวยรักเมตตา จากการใช Best Practice 

ในการบริหารจัดการองคกรทําใหโรงเรียนเปนฐานมุงสูคุณภาพ สงผลใหเกิดวัฒนธรรมในองคกร ท่ีทุกฝายรักและ

ผูกพันตอโรงเรียน ใหความรวมมือ มุงม่ัน ทุมเท ในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศท่ีดี รักและสามัคคีกัน ผูปกครอง

ผูเรียน ชุมชน ใหความรวมมือ ยอมรับ และศรัทธาตอโรงเรียน สงผลตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         ภาคผนวก 

 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารฝายมาตรฐานคุณภาพ 

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

4. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

5. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียนสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

6. ผังโรงเรียน และอาคารเรียน 

7. การใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียน EIS) 
 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวชิาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สงัคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวชิาเพิม่เติม 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิม่เตมิ 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ/แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชมรม …………………. 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม ฯ * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Yes ! Genius 40 40 40 40 40 40 

Intensive 40 40 40 40 40 40 

STEM 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 120 120 120 120 120 120 

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

หมายเหตุ  : 1)  จริยะ / แนะแนว  เรียนร่วมกนัในคาบเรียนจริยะ 

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

  3)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย / กิจกรรมอ่ืน ๆไม่นบัหน่วยกิต 

  4)  ป.4-ป.6  (Intensive =1 , STEM = 1) 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียน SEP) 
 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

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

รายวชิาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สงัคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวชิาเพิม่เติม 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิม่เตมิ 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ / แนะแนว 40 40 40 40 40 70 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชมรม …………………. 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม ฯ * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Yes ! Genius 40 40 40 40 40 40 

STEM 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 120 120 120 120 120 120 

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

หมายเหตุ  : 1)  จริยะ / แนะแนว  เรียนร่วมกนัในคาบเรียนจริยะ 

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

  3)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย / กิจกรรมอ่ืน ๆไม่นบัหน่วยกิต 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  (Grade 7) ปีการศึกษา 2564  

วชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 SEP 

รายวชิาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

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

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

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

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

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

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาองักฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

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

รายวชิาเพิม่เติม 

ทกัษะภาษาไทย / วิทยก์บัการแกปั้ญหา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

เสริมทกัษะคณิต / สงัคมเสริม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

เสริมทกัษะองักฤษ / ภาษาจีน 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 

รายวิชาเลือกเสรี (ภาคเรียนละ 1 วิชา) 

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว / ประเพณีและวฒันธรรมในภาพยนตร์ไทย 

80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบ้ืองตน้ / คณิตศาสตร์เพ่ือการดาํเนินชีวิต 

อาหารไทยและขนมไทย / เทนนิส 

พ้ืนฐานการเคล่ือนไหวร่างกาย / งานออกแบบส่ิงพิมพ ์โฆษณา 

ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว / ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 

ภาษาญ่ีปุ่ นฟัง-พดู / ภาษาญ่ีปุ่ นอ่าน-เขียน 

รวมเวลาเรียนเลือกเสรี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (ไม่นําไปคาํนวณคะแนนเฉลีย่) 

จริยะ/แนะแนว 40 40 

เนตรนารี 40 40 

ชมรม .....................  40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  (ปฏิบติันอกเวลาเรียน) * 15 * 15 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Intensive 40 - 

STEM - 40 

รวมกิจกรรมอ่ืน ๆ 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,320 (29 นก.) 1,320 (29 นก.) 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2-3  (Grade 8-9) ปีการศึกษา 2564 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

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

รายวชิาพ้ืนฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

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

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

รายวิชาเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

ภาษาจีนฟัง-พดู  - - 80 (2 นก.) - - 

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

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

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

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

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ/แนะแนว 40 40 40 40 40 

เนตรนารี 40 40 40 40 40 

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

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 

Intensive 40 40 40 40 - 

STEM - - - - 40 

รวมเวลากจิกรรมอ่ืน ๆ 40 40 40 40 40 

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

หมายเหตุ  : 1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย      

 2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2564 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

วิทย์สุขภาพ/วิศวะ ดุริยางค์/นิเทศ/ค-อ องักฤษ-จีน/ญี่ปุ่น 

รายวชิาพืน้ฐาน 

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

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

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

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

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

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

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

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

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

การงานอาชีพ  40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

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

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

รายวชิาเพิม่เติม 

คณิตเสริม / คณิตเสริม / ไทยเสริม / ไทยเสริม / ไทยเสริม / ไทยเสริม / ไทยเสริม 80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

ฟิสิกส์ / ฟิสิกส์ / สงัคมเสริม / สงัคมเสริม / สงัคมเสริม / สงัคมเสริม / สงัคมเสริม 80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

เคมี / เคมี / ทฤษฎีและประวติัศาสตร์ดนตรี,การฝึกอ่านออกเสียงและการตีความ / 

หลกัการส่ือข่าวฯ,การเล่าเร่ืองแบรนด ์/ คณิตเสริม / จีนฟัง-พดู / ญ่ีปุ่ นฟัง-พดู 

80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

ชีวะ / ชีวะ / ทฤษฎีและประวติัศาสตร์การแสดง,พ้ืนฐานการออกแบบการแสดง / 

ทกัษะการพดูฯ,หลกัการส่ือสารดว้ยเสียงและภาพ / คณิตเพ่ือการบญัชี1,องักฤษ

ธุรกิจ1 / จีนอ่าน-เขียน / ญ่ีปุ่ นอ่าน-เขียน 

80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

โลกฯ / โลกฯ / องักฤษฟัง-พดู / องักฤษฟัง-พดู / องักฤษฟัง-พดู / องักฤษฟัง-พดู / 

องักฤษฟัง-พดู 

40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

วิทยอ์าหารฯ ,สุขภาพจิตฯ / คณิตเพ่ือวิศวะ1,เทคโนฯ / ทกัษะการร้องเพลงเพ่ือการ

แสดง,ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ / การส่ือสารดารตลาดเบ้ืองตน้,องักฤษ

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ / องักฤษอ่าน-เขียน / จีนเพ่ือการท่องเท่ียว,องักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารฯ / ญ่ีปุ่ นในชีวิตประจาํวนั,องักฤษเพ่ือการส่ือสารฯ 

80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  

Intensive / Intensive / Intensive / Intensive / Intensive / Intensive / Intensive 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (ไม่นําไปคาํนวณคะแนนเฉลีย่) 

จริยะ / แนะแนว 40 40 40 

ชมรม............... 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  (ปฏิบติันอกเวลาเรียน) * 20 * 20 * 20 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 80 80 80 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 

 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  ปีการศึกษา 2564 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

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

รายวชิาพืน้ฐาน 

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

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

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

วิทยาการคาํนวณ (ภาคเรียนท่ี 1) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

การออกแบบและเทคโนโลย ี(ภาคเรียนท่ี 2) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

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

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

สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ภาคเรียนท่ี 2) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

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

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 

รายวชิาเพิม่เติม 

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

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

ฟิสิกส์ 120 (3 นก.) - - - 

เคมี 80 (2 นก.) - - - 

ชีววิทยา 80 (2 นก.) - - - 

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

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

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

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน - 120 (3 นก.) - - 

ภาษาจีนฟัง-พดู - - 120 (3 นก.) - 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน - - 120 (3 นก.) - 

ภาษาญ่ีปุ่ นฟัง-พดู - - - 120 (3 นก.) 

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

Intensive 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

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

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ / แนะแนว 40 40 40 40 

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

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ * 20 * 20 * 20 * 20 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 80 80 80 80 

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

หมายเหตุ  :   1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย   

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564 

วชิา/ กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

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

รายวชิาพ้ืนฐาน 

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

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

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

วิทยาการคาํนวณ (ภาคเรียนท่ี 1) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

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

ประวติัศาสตร์ - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี 2) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ภาคเรียนท่ี 1) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

การงานอาชีพ  (ภาคเรียนท่ี 2) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

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

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 480 (12 นก.) 480 (12 นก.) 480 (12 นก.) 480 (12 นก.) 

รายวิชาเพิม่เติม 

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

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

ฟิสิกส์ 120 (3 นก.) - - - 

เคมี 120 (3 นก.) - - - 

ชีววิทยา 120 (3 นก.) - - - 

สงัคมเสริม - 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คอมพิวเตอร์เสริมทกัษะ - - - - 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร - 120 (3 นก.) - - 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ / ภาษาองักฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ภาษาจีนฟัง-พดู - - 120 (3 นก.) - 

ภาษาจีนอ่าน-เขียน - - 120 (3 นก.) - 

ภาษาญ่ีปุ่ นฟัง-พดู - - - 120 (3 นก.) 

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

Intensive 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิม่เติม 640 (16 นก.) 640 (16 นก.) 640 (16 นก.) 640 (16 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จริยะ / แนะแนว 40 40 40 40 

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

กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ * 20 * 20 * 20 * 20 

รวมเวลากจิกรมพฒันาผู้เรียน 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 (28 นก.) 1,200 (28 นก.) 1,200 (28 นก.) 1,200 (28 นก.) 
 

หมายเหตุ  :   1)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่นาํไปคาํนวณคะแนนเฉล่ีย   

  2)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบติันอกเวลาเรียน 

 

 



 

ผงัอาคารเรียนปีการศึกษา 2564  อาคารเรียน ตึก ST.PAUL 

 

 

ห้องพกัครู (306) 

 

หอ้ง ป.6/3 

30 คน 

หอ้ง ม.1/1 

28 คน 

หอ้ง ม.1/2 

25 คน 

หอ้ง ม.2/2 

26 คน 

หอ้ง ม.2/3 

39 คน 

 

ห้องพกัครู 

 

ห้องพกัครู(307) 

 

บันได หอ้ง ป.6/2 

31 คน 

หอ้ง ป.6/1 

31 คน 

หอ้ง ป.5/2 

41 คน 

หอ้ง ป.5/1 

42 คน 

หอ้ง ป.4/2 

28 คน 

หอ้ง ป.4/1 

29 คน 

หอ้ง ป.3/2 

32 คน 

บันได 

บันได 
หอ้ง ป.1/1 

26 คน 

หอ้ง ป.1/2 

25 คน 

หอ้ง ป.2/1 

25 คน 

หอ้ง ป.2/2 

26 คน 
หอ้งดีมอนด์ 

ห้องเรียน 

คําสอน 1 

หอ้ง ป.3/1 

31 คน 

บันได 

ห้องเรียน 

คําสอน 2 

ลานอเนกประสงค์ 

อาคารตึก ST.PAUL 

ห้องปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) 

ครูสุภาภรณ์  คงณรงค ์

ผู้รับผดิชอบ 

ห้องพฤกษศาสตร์ 
ห้องนํา้ 

นักเรียนหญงิ (สีชมพู) 

 

      หมายเหตุ  จาํนวนนกัเรียนบางหอ้งปรับเปล่ียนตามสถานการณ์จริง 

 

 

 



 

ผงัอาคารเรียนปีการศึกษา 2564  อาคารเรียน ตึกวชัรวฒัน์ 

 

หอ้งเรียนสายญ่ีปุ่น 1 หอ้งเรียนสายญ่ีปุ่น 2 ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 5 (เก็บเอกสาร) 

 

หอ้งเรียน 

คาํสอน 2 

หอ้ง ม.3/3 

42 คน 

ห้องปฏิบัติการ

ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งเรียน 

คาํสอน 1 

หอ้ง ม.4/3 

26 คน 

หอ้ง ม.4/2 

13 คน 

หอ้ง ม.4/1 

34 คน 

หอ้ง 

พกัครู 

หอ้ง ม.3/2 

15 คน 

ห้องปฏิบัติการ 

คณติศาสตร์ 

หอ้ง ม.5/4 

29 คน 

หอ้ง ม.5/3 

18 คน 

หอ้ง ม.5/2 

28 คน 

หอ้ง ม.5/1 

31 คน 

หอ้ง ม.6/4 

36 คน 

หอ้ง ม.6/3 

33 คน 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หอ้ง ม.6/2 

32 คน 

หอ้ง ม.6/1 

30 คน 

หอ้ง 

พกั 

 

ห้องประชุม 

ลลีาวด ี

 

ห้อง 

แก้วกลัยา 

 

ลานอเนกประสงค์ 

 อาคารวชัรวฒัน์ 

ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า บันได ห้องแก้วเจ้าจอม 

ห้อง 

ทะเบียน 

ห้อง 

การเงิน 

ห้อง 

ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

      หมายเหตุ  จาํนวนนกัเรียนบางหอ้งปรับเปล่ียนตามสถานการณ์จริง 

 

 

 



 

ห้องเรียนปีการศึกษา 2564  อาคาร WISDOM 

 

SEP G9  

(23 คน) 
 

  
  

SEP G8  

(18 คน) 
 

SEP G7  

(16 คน) 
 

SEP G6 

(33 คน) 
 

SEP G5  

(30 คน) 
 

SEP G4/B  

(25 คน) 
 

SEP G1/A  

(19 คน) 

SEP G1/B  

(18 คน) 

SEP G2  

(34 คน) 

SEP G3  

(34 คน) 

SEP G4/B  

(25 คน) 
 

ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ห้องเทพประทาน 

ม.3/1 

(44 คน) 

 

ห้องพรพมิาน 

 

ห้องสมุดมีชีวติ 

 

ห้องพรพรม 

ห้องปรีชาญาณ 

ม.2/1 

(53 คน) 

  SPC   MART โรงอาหาร 

 

ห้องนํา้ 

 

       หมายเหตุ  จาํนวนนกัเรียนบางหอ้งปรับเปล่ียนตามสถานการณ์จริง 



 

 

บันทกึการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 
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