
  

บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

                                  
 1.ขอมูลทั่วไป 

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนซางตาครูสศึกษา  ต้ังอยูเลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย  1  แขวงวัดกัลยาณ  

เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย   10600    โทรศัพท   02-4666991     

โทรสาร  02-4657009    e-mail  santacruz @ sc.ac.th     website   www.sc.ac.th 

ต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร   เขต  3   ไดรับอนุญาตจัดต้ังเมื่อป พ.ศ. 2498 

       เปดสอนต้ังแตระดับ  อนุบาล   ถึงระดับ มัธยมศึกษาปที่  3 

2. ขอมูลดานการบริหาร 

ผูรบัใบอนุญาต   บาทหลวง ดร.วิทยา    คูวิรัตน    

วุฒิการศึกษาสงูสดุ      ปริญญาเอก        สาขา   การบริหารการศึกษา 

   ดํารงตําแหนงต้ังแต   16   พฤษภาคม  2552     จนถึงปจจุบัน เปนเวลา   5     ป    -    เดือน 

ผูจัดการ    นางสาวเทพิน       เดชานนท 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปรญิญาเอก      สาขาวิชา   การพัฒนาการบริหาร  

ดํารงตําแหนงต้ังแต  16   พฤษภาคม   2554     จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  3     ป   -   เดือน 

ผูอํานวยการ    นางสาวเทพิน   เดชานนท 

          วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปรญิญาเอก      สาขาวิชา   การพัฒนาการบริหาร 

ดํารงตําแหนงต้ังแต  16   พฤษภาคม   2554     จนถึงปจจุบัน เปนเวลา   3    ป   -    เดือน 

3.  ประวัติของโรงเรียน 

พระศาสนจักรเมืองไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชน ซึ่งเปนกําลังของประเทศเพราะ

หากเยาวชนมีความรูมากเทาไรประเทศชาติก็จะเจริญมากข้ึนเทาน้ัน คุณพอ อังแซลม  เสงี่ยม   รวมสมุห     

จึงไดริเริ่มกอต้ังโรงเรียนซางตาครูสศึกษา เมื่อวันที่   2  พฤศจิกายน  2497  เปนอาคารไม 2    ช้ัน  1   

หลัง  มี   6   หองเรียน  สรางบนเน้ือที่  2   ไร  328 ตารางวา การกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่   15  

กุมภาพันธ   2498   ใชเวลาสราง  4 เดือน   เปดทําการสอนวันที่   17   พฤษภาคม  2498   โดยมี

นางลมัย   รัตนไพบูลย เปนผูจัดการและครูใหญ  จํานวนนักเรียนเริ่มแรก  258  คน 

 

พ.ศ.  2501 คุณพออังแซลม   เสงี่ยม     รวมสมุห ไดแตงต้ัง นางสาวสุนิตย   โรจนรัตน  เปนผูจัดการและ

นางสาวอัมพร    กาญจนราช  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ   แทนนางลมัย   รัตนไพบูลย  และได

ขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2503 ขยายหองเรียนเพิ่ม  4  หอง  และขอรับนักเรียนเพิม่เปน   620  คน 

พ.ศ. 2504 ขยายหองเรียนเปน  18   หองเรียน  มีครู  22   คน  นักเรยีน 694   คน 
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พ.ศ. 2505 ขยายหองเรียนเปน  20   หองเรียน  มีนักเรียนเพิม่เปน   860 คน 

พ.ศ. 2506 ขยายหองเรียนเปน  22  หองเรียน 

พ.ศ. 2507 ขยายหองเรียนเปน  27   หองเรียน  กอสรางอาคารคอนกรตี   3  ช้ัน  1 หลงั 

พ.ศ. 2511 คุณพอ อังแซลม  เสงี่ยม       รวมสมุห     ถึงแกมรณภาพ  คุณพอยวง บุญเลิศ   เกตุพัตร   

ดํารงตําแหนง ผูจัดการ และอนุมัติใหสรางอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  1  หลงั 

พ.ศ. 2512  ขยายหองเรียนเปน  32   หองเรียน 

พ.ศ. 2513 คุณพอซีลวีโน สนัด    วิจิตรวงศ   ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ 

พ.ศ. 2515 คุณพอ ยอแซฟ  สังวาลย    ศุระศรางค    มารับตําแหนง เจาอาวาสวัดซางตาครูส 

พ.ศ. 2516 คุณพอปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบตําแหนงจากคุณพอยอแซฟ  สังวาลย    ศุระศรางค 

พ.ศ. 2518 แตงต้ังนางสาวบุญเรือน  เอี่ยมวนานนทชัย ดํารงตําแหนง ครูใหญ แทน นางสาวอัมพร   

กาญจนราช 

พ.ศ. 2519 แตงต้ังนางจงจิตต   ชีพเปนสุข   ดํารงตําแหนง ครูใหญแทนนางสาวบุญเรือน   

เอี่ยมวนานนทชัย 

พ.ศ. 2520 นางจงจิตต    ชีพเปนสุข    ขอลาออกจากตําแหนงเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  เซอรแทแรส  

   บุญรักษ    หมั้นทรัพย    ดํารงตําแหนง    ครูใหญ 

  เซอรโซฟย    รุจี  ธุถาวร   ดํารงตําแหนง      ผูจัดการ 

พ.ศ. 2522 แตงต้ังเซอรมักแลน  อุดร    บุญทองมาก    ดํารงตําแหนง    ครูใหญ  

แทนเซอรแทแรส บุญรักษ    หมั้นทรัพย 

คุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค  ดํารงตําแหนงแทน คุณพอปอล  ถาวร  กิจสกุล 

พ.ศ. 2524 เซอรโซฟย รุจี   ธุถาวร  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ แทน เซอรมักแลน  อุดร  บุญทองมาก  ซึ่งตอง 

   ไปปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหในตางจังหวัด 

พ.ศ. 2526 เปลี่ยนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค    เปน  

           คุณพอมีคาแอล  อดุลย     คูรัตน  แตงต้ัง เซอรซูซาน  มารินทร  พุฒตาลศรี   

ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรโซฟย   รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530 แตงต้ังเซอรแคลร สมนึก  สมเนตร ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรซูซาน มารินทร     

    พุฒตาลศร ี

พ.ศ. 2533 เปลี่ยนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอมีคาแอล  อดุลย  คูรัตน เปน คุณพอเปโตร ศวง    

   ศุระศรางค 

พ.ศ. 2534 แตงต้ัง เซอรโยเซฟน   ประนอม   เสนารักษ   ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน  เซอร

แคลร  สมนึก       สมเนตร 

พ.ศ. 2535 ขยายหองเรียนเปน  31   หองเรียน   นักเรียนจํานวน  1,385  คน  ครู   60   คน 

พ.ศ. 2537 แตงต้ังเซอร เทเรซา  ทองลวน  แดงเดช  ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอร โยเซฟน     

   ประนอม  เสนารักษ เปลี่ยนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คุณพอเปโตร   ศวง     ศุระศรางค     

    เปนคุณพอยอแซฟ   สมศักด์ิ   ธิราศักด์ิ 
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พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดใหมีการเรียนคอมพิวเตอร  และการตรวจ วิเคราะหขอสอบผาน

ระบบคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2539 เริ่มสรางอาคารเรียนหลังใหม  เปนคอนกรีต   5  ช้ัน  และจัดต้ังวงดุริยางคของโรงเรียน  

นักเรียนไดทําช่ือเสียงโดยไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมป

ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2540 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,405   คน  ครูจํานวน  63    คน 

พ.ศ. 2541 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,804  คน   ครู   75   คน  เริ่มใชอาคารเรียนหลังใหม ไดพัฒนาการ

เรียนการสอน  มีการติดต้ังระบบวีดีทัศนทุกหองเรียน จัดจางครูตางชาติที่เปนเจาของภาษา

โดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาตางประเทศ และขยายหองคอมพิวเตอรเปน  2 

หอง ไดทุบอาคารเรียนตึกเซนตโยเซฟ ซึ่งอยูในสภาพทรุดโทรม และสรางโรงอาหารเพื่อบริการ

ดานอุปโภคและบริโภคตอนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   

พ.ศ. 2542 เปลี่ยนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คุณพอยอแซฟ     สมศักด์ิ     ธิราศักด์ิ  เปน    

คุณพอยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แตงต้ังเซอรริตา  วิชลัดดา     ย่ิงสมสุข  ดํารงตําแหนง  

ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรเทเรซา  ทองลวน      แดงเดช 

วงโยธวาทิตของโรงเรียนเขาแขงขันชิงถวยพระราชทานฯ ไดรับรางวัลเหรียญทองอันดับ  2  

พ.ศ. 2543 โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  2,181  คน   

วงโยธวาทิตของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกมุาร ี

ตัวแทนนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไดรับเลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียรกีฬาโอลิมปก 

ณ  นครซีดนีย  ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2544 โรงเรียนไดรบัรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 

 โรงเรียนไดรบัโลพรอมเกียรติบัตรรับรองวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่จดักิจกรรมดานจริยศึกษา 

  ดีเดน 

พ.ศ. 2545 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 

  โรงเรียนไดรบัรางวัลชนะเลิศ การแขงขันดนตรโีลก ณ เมอืงชิบะ ประเทศญีปุ่น 

  รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล  กรงุเทพมหานคร รุนอายุไมเกิน 10 ป  

พ.ศ. 2546 แตงต้ังเซอรมารกาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศไชยา    ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน

เซอรริตา   วิชลัดดา    ย่ิงสมสุข  

พ.ศ. 2547 เปลี่ยนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คุณพอยอแซฟ     วิจิตร  ลิขิตธรรม    เปน  คุณพอ 

ฟรังซีสเซเวียร  สุทศ     ประมวลพรอม   

พ.ศ. 2548 แตงต้ังเซอรชังตาล สุเพ็ญ    ตรีวาอุดม   ดํารงตําแหนง   ผูอํานวยการ  แทน เซอรมารกาเร็ต  

จิตรี  รัตนาวงศไชยา       
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พ.ศ. 2549 โรงเรียนไดพฒันาหองมลัติมีเดียเพื่อใหคุณครูและนักเรยีนไดสืบคนขอมลู 

พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดพฒันาหองวิทยาศาสตรเพื่อเอื้อตอการเรียนการสอน  

พ.ศ. 2551 แตงต้ังเซอรเวโรนิกา สุภาพร   ประราศรี  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ แทน เซอรชังตาล สเุพ็ญ     

   ตรีวาอุดม 

    โรงเรียนไดพัฒนาพื้นที่โดยจัดสรางลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียนอนุบาล 

  จัดสรางศูนยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใหคุณครูนักเรียนไดแสดงผลงานทางวิชาการและ 

    ใชเพื่อการประชุมของคุณครูและนักเรียน 

พ.ศ. 2552 เปลี่ยนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอฟรังซสีเซเวียร  สุทศ  ประมวลพรอม เปน คุณพอ 

  ยอหน บอสโก  วิทยา   คูวิรัตน 

พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรบัการรบัรองตราสารจัดต้ังเพื่อกาวสูการเปนนิติบุคคล 

  โรงเรียนไดปรับลดจํานวนหองเรียนเอรองรับการกอสรางอาคารปฏิบัติการและอาคาร 

   ประกอบการ 

พ.ศ. 2554 แตงต้ังเซอรวีรจีนี  เทพิน    เดชานนท   ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ผูอํานวยการ  แทน  

                   เซอรเวโรนิกา  สุภาพร    ประราศรี 

     โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสามและไดรับการรับรอง  

    ระดับดี ดีมาก 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดใหมีการเรียนการสอน IEP ( Intensive  

   English Program ) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

โรงเรียนไดปรับพื้นที่โดยกอสรางอาคารประกอบการ อันประกอบดวยหองฝายกิจการนักเรียน  

  หองสหการ  หอง TKM ( Teacher Knowledge Management ) หองบูรณาการนวัตกรรม 

  การเรียนรู  หองสมาคมผูปกครองและครู  หองโภชนาการ  หองนาฏศิลป  หองเก็บเอกสาร 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดพัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณช้ัน 1  

    อาคารอังแซลม     

     

  

4. ลักษณะสําคญัของโรงเรียน 

ชื่อ   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

อักษรยอ  ซ.ศ.  

สังกัด   สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

ท่ีต้ัง   เลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี กรงุเทพฯ 

สีประจําโรงเรียน ขาว - แดง 

สีขาว เปนสีแหงความซื่อสัตย จงรักภักดีมั่นอยูในหลักธรรม ไมยอมใหสิ่งใดมาเจือปน 

เปนความบริสทุธ์ิ  พรอมที่พฒันาตน ข้ึนสูความดีเรือ่ยไปไมหยุดย้ัง 
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สีแดง เปนสีแหงความรัก  ความกลาหาญ  และความเสียสละ เปนพลงัสําคัญในการ

ตอสู  เพื่อใหบรรลเุปาหมาย ผูอยูใตรม ขาว - แดง ยอมมคีวามภาคภูมิใจในเอกลักษณ

แหงตน ตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยความกลาหาญ อดทน เสียสละ มีความรกัความ

ภักดี การยึดมั่นในสัจธรรม และคุณธรรม ดวยความบรสิุทธ์ิใจ มุงมั่นพรอมทีจ่ะกาวไป

ขางหนาเพือ่เกียรติยศและศักด์ิศรีแหงตน 

ตนไมสัญลักษณ  ตนเฟองฟา 

ปรัชญาโรงเรียน  ศึกษาดี มีคุณธรรม นําไปสูความสําเรจ็ 

คติพจนโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย จิตใจสูง 

 

ตราประจําโรงเรยีน เครื่องหมายกางเขนเปนเครื่องหมายถึงความรัก นักเรียนโรงเรียนซางตาครูสศึกษาทุก

คน เขามาเรียนรู อบรมบมนิสัยใหมีชีวิตที่ดีมีศักด์ิศรีข้ึนดวยคุณธรรม และความรู รูจกั

ตัดสินใจเพื่อกจิการที่ดี และถูกตอง แมจะพบอปุสรรค ทุกคนก็จะพบความสําเรจ็ใน

ที่สุด 

5. สถานที่ตั้งโรงเรียน 

ที่ต้ังเลขที่   144/1   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย  10600  

โทรศัพท   02-4666912   โทรสาร  02-4657009  website www.sc.ac.th  

E-mail   santacruz@sc.ac.th  
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5. เกียรตปิระวัติของโรงเรียน 

พ.ศ. 2539      รางวัลชนะเลิศการตอบปญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมปประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนตน  

พ.ศ. 2542       วงโยธวาทิตของโรงเรียนเขาแขงขันชิงถวยพระราชทานฯ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

     อันดับ  2  

พ.ศ. 2543       โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  2,181  คน   

                   วงโยธวาทิตของโรงเรียนไดรับ รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

                         เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี

ตัวแทนนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ไดรับ     เลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียรกีฬา

โอลิมปก ณ  นครซีดนีย  ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2544    โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  

กุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 

       โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรติบัตรรับรองวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดานจริย 

  ศึกษาดีเดน 

พ.ศ. 2545    โ ร ง เ รี ย น ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก จ า ก  ส ม ศ . 

    ไดรบัรางวัลชนะเลิศ การแขงขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน 

     รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุนอายุไมเกิน 10 ป  

พ.ศ. 2546 โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรติบัตรเพื่อแสดงวาเปนสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด  

   โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

                     ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  ก า ร ป ร ะ ก ว ด ว ง โ ย ธ ว า ทิ ต นั ก เ รี ย น แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3   ไดรับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดวาดภาพในการ    

          ประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญี่ปุน 

    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4    ประถมศึกษาปที่ 5  และมัธยมศึกษาปที่  2  ไดรับ 

     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแขงขันวัดความสามารถ 

     ทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัท ทอป  เทสต  เซนเตอร จํากัด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันหมากลอมรุน      Standard  

A  จากสมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2547 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3   ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร  

            ในการสอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ   จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด 

รางวัลดีเดน ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช้ันประถมศึกษาตอนตนจัดโดยบริษัท  

ซากุระ จํากัด 

  บุคลากรครูไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของสํานักงานเลขาธิการ  

                   คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
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  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลคะแนนยอดเย่ียมระดับภาคและระดับจังหวัด 

    กรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวิชาสังคมศึกษาจัดโดย บริษัท เสริมปญญา 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงามเชิงอนุรักษวัฒนธรรมไทย งานรวมใจสืบ 

  สานประเพณี  วันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 โรงเรียนไดรับโล โรงเรียนดีเดนโครงการฝกเยาวชนตานภัยไขเลือดออก 

  ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 

กลุมธุรกิจโคคา โคลา มอบโล โครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลังกาย 

ถวยรางวัลชนะเลิศ ผูสอบไดอันดับ 1   ระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 – 4    

    โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด 

   ถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer  Tournament   

พ.ศ. 2549 โ ร ง เ รี ย น ไ ด รั บ ป า ย อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย  จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปที่  1-2  ไดรับรางวัลคะแนนยอดเย่ียม ระดับจังหวัด   

    กรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ จัดโดยบริษัท ทอป  

   เทสต จํากัด 

     รางวัลชนะเลิศถวยรวมชายการแขงขันเทควันโด จัดโดย International  Tae Kwan Do   

       Chung Do Kwan  Tournament Thailand 2006 

พ.ศ. 2550   โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จาก กระทรวงสาธารณสุข 

     โรงเรียนไดรับรางวัลโลทอง การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  โครงการหองสมุดดีเดน ดาน 

   กิจกรรมสงเสริมการอาน จัดโดยฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

     รางวัลบรรณารักษดีเดน  จัดโดยฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

    โรงเรียนไดรับปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ เมนูชูสุขภาพ  จากกระทรวงสาธารณสุข 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับภาคและระดับ

จังหวัด ในการสอบแขงขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด  

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันสะกดคํา ชวงช้ันที่ 1  ในงานแขงขันทักษะภาษาไทย จัดโดย 

   ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันอิเลคโทน รุนอายุไมเกิน 11  ป จัดโดยสํานักบริหารงาน 

    คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2551        รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 11  ป  จัดโดย เขตธนบุร ี

  รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานคณิตศาสตรของตัวแทนนักเรียนระดับช้ัน 

                ประถมศึกษาปที่ 4  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถทาง 

วิชาการ วิชาคณิตศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  3  จัดโดย บริ ษัท ทอป เทสต  

เซ็นเตอร จํากัด 
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  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่  1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถ  

                     ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  จัดโดย บริษัท ทอป เทสต  

                     เซ็นเตอร จํากัด 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถทาง 

        วิชาการ วิชาคณิตศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5  จัดโดย บริ ษัท ทอป เทสต  

       เซ็นเตอร จํากัด 

พ.ศ. 2552  โรงเรียนไดรับโลรางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนรวมใจ  ลดนํ้าเสีย  

                    คืนนํ้าใสใหเจาพระยา  

ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 

  โรงเรียนไดรับโล  รางวัลชนะเลิศดานพัฒนาดีเดน  การประกวด อย . นอย จัดโดย 

      สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า   ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

      ตัวแทนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก  รางวัลความสามารถ ดีเดน  

        การประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ( D ) 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ   

    ระดับภาค และระดับจังหวัด ในการสอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัทเซนเตอร 

    วัน  จํากัด 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตซอล และเปนตัวแทนระดับเขตธนบุร ี

    บุคลากรไดรับรางวัลครูผูฝกสอนฟุตซอลยอดเย่ียม 

     บุคลากร ครู ไ ด รั บ เ ห รี ยญ เ ชิด ชู เ กี ยร ติ ครู ผู ส อน ดี เ ด น   ก ลุ มส าร ะก า ร เ รี ยน รู  

     ภาษาตางประเทศ  ของคุรุสภา 

พ.ศ. 2553    นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4  และมัธยมศึกษาปที่  3ไดรับรางวัลเหรียญทอง           

                     การประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอั งกฤษ งานวันการ ศึกษาเอกชน 2554 จัดโดย 

                    สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันรองเพลงจีน งานวัน 

    การศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันตอบปญหา  

ภาษาไทย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การสอบแขงขันทางวิชาการ  

      ระดับนานาชาติ  วิชาคณิตศาสตร   ประจํ าป  2554 รอบระ ดับเขตพื้นที่ การ ศึกษา  

           ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554       ผูบริหารไดรับเหรียญและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่ึงแสนครูดี  จัดโดยสํานักงาน 

       เลขาธิการคุรุสภา 

 บุคลากรครูจํานวน 6 คน ไดรับเหรียญและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่ึงแสนครูดี  จัด 

 โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแขงขันทักษะ 

   วิชาการนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  “ งานมหกรรมวัน 

  การศึกษาเอกชน สูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน ” 

   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 ไดรับรางวัลคะแนนสูงอันดับที่  1 วิชาภาษาไทย  

      คณิตศาสตร  สั งคมศึกษาและภาษาอั งกฤษ  ของจั งห วัดกรุ ง เทพมหานคร ในการ 

    สอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2554  จัดโดย บริษัท เซนเตอร 

          วันเอ็คดูเคช่ันจํากัด  

นักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแขงขันเทควันโด ณ  

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายการ Thammasart Taekwando Open Championship  

   ครั้งที่ 1 

นักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแขงขันเทควันโด ณ  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายการ Kasetsart  University Championship ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา  ธรรมศักด์ิ ดีเดน ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 14 ป ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทดสอบวิชาคณิตศาสตร  

  ระดับประเทศ ระดับจังหวัด จัดโดย บริษัทเซ็นเตอรวัน จํากัด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน ไดรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ 

O-Net วิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดรับรางวัล อย.นอย ยอดเย่ียม จากกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2556 

  ตัวแทนนักเรียนไดรับรางวัล Honda Super Junior Contest และเปนตัวแทนในการศึกษาดู 

    งาน ณ ประเทศญี่ปุน 

  โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 14 ป ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 คน  ไดรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ 

O-Net วิชาคณิตศาสตร 

ตัวแทนนักเรียนช้ัน ม.3 ไดรับรางวัลการสอบแขงขันชิงทุนศึกษาตอตางประเทศ  ของ EF 

 

6. วัตถุประสงค  

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา กําหนดวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุงเนนความสําคัญของผูเรียนตามศักยภาพและ

ธรรมชาติของบุคคลเปนทั้งโรงเรียนโรงสอนและสนามฝกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจเมตตา 

ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปญญาไทยระดับบุคคลและหมูคณะ 

2. เพื่อใหเปนบุคคลที่ดี เปนมนุษยที่สมบูรณตามหลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ และมีความ 
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            รับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม ตามอุดมคติที่วา “ รักและรับใช ” มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอผูอื่น   

   และตอพระเจา   

3. จัดการศึกษาข้ันปฐมวัยศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับเด็กและเยาวชน ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเนนบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก 

4. จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมทองถ่ิน 

เปนการเสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเปนหน่ึงเดียว

สอดคลองกับความเปนจริงของชุมชนและสังคมชวยเหลือผูยากจนและดอยโอกาสทางการศึกษาและเปน

การรวมรับภาระดานการศึกษาของรัฐ 

5. ดําเนินการใหบริการในดานที่เกี่ยวเน่ืองกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน ดานทักษะ ความรู

ความสามารถ ประสบการณเรียนรู คานิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปญญาของ

สังคมใหแกนักเรียนและผูเกี่ยวของ  

6. จัดบริการดานวิชาการแกผูปกครอง ชุมชนดวยโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางชุมชน

แหงการเรียนรูและความแข็งแรงของกระบวนการกลอมเกลา ทางสังคม 

7.  กํากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยบริการรถรับสงนักเรียนไปกลับ  

  ฯลฯ สําหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผูปกครอง 

8. ดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด  มีระบบ

และวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด รมรื่น และรมเย็น ปราศจาก

มลภาวะที่เปนพิษ และบรรยากาศที่อบอุนดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณทางศาสนาเปนสิ่ง

เตือนใจใหทุกคนมุงสรางคุณงามความดี 

7.  นโยบาย 

    เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโรงเรียนจึงกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา      ดังน้ี 

     1.  สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

     2. สงเสริมผูเรียนมสีุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรูทางวิชาการ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ 

   กีฬาอยางเต็มตามศักยภาพ  

    3. สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมสีติ 

  สมเหตุผล 

    4. พัฒนาการจัดหลักสูตรสูมาตรฐานสากลและจัดระบบการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

    5. สงเสริมความเปนไทยใหกบัผูเรียนและรูจกัอนุรกัษภูมิปญญาไทย 

    6. พัฒนาการจัดโครงสรางการบรหิารโรงเรียน ดวยการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

    7. สงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด 

    8.   สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา  
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    9. พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและการบรกิารที่สงเสรมิให 

   สถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู  

   10.   พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

   11.   สงเสริมความสมัพันธ ความรวมมือกบัสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและชุมชน 

8. โครงสรางการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. ปรัชญาและวิสัยทศันสถานศกึษา 

ฝายการศึกษาในโรงเรียน 
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูอํานวยการ 

พระสงฆจิตตาภิบาล 

ฝายจิตตาภิบาล ฝายกิจการฝายวิชาการ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบุคคล 

- งานดานระเบียบวินัย 
- งานกิจกรรมพัฒนา 
  ผูเรียน 
- งานสวัสดิการผูเรียน 
- งานสัมพันธชุมชน 
 

- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ   
  การเงิน การบัญช ี
- งานธุรการ 
 - งานประชาสัมพันธ 
- งานจัดซ้ือ 
- งานมาตรฐาน 
  คุณภาพการศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานชั้นเรียนคุณภาพ 
 

- งานอภิบาล 
- งานแพรธรรม 
- งานกิจกรรมคาทอลิก 
- งานศาสนสัมพันธ 
- งานคุณธรรม 
   จริยธรรม 
- งานสังคมสงเคราะห 
 
 

- งานบริหารหลกัสูตร 
- งานการพัฒนา
กระบวนการ 
  จัดการเรียนรู 
- งานวัดผลและ
ประเมินผล 
- งานการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา 
- งานการนิเทศ
การศึกษา 
- งานขอสอบ 
 - งานวิจัยและ
พัฒนา 
- งานหองสมุด 

แผนกอนบุาล 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานพัฒนาและการจดัการ 
  เรียนการสอน 
- งานพัฒนาหลักสูตร  
   สถานศึกษา 
- งานนิเทศการจัดการ 
  เรียนรูในสถานศึกษา 
- งานจัดบรรยากาศ 
 สงเสริม การเรียนการสอน 
- งานสงเสริมใหมีการวิจัย 
 - งานพัฒนาบคุลากร 
- งานพัฒนาความสัมพันธ 
   กับชมุชนฯ 
- งานพัฒนาระบบประกัน 
   คุณภาพในสถานศึกษา 
-  งานประเมินพัฒนาการ 
    นักเรียนปฐมวัย 
 

ฝายบริการ 

- งานสรรหา 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานสวัสดิการครู 
   และพนักงาน 
 

- งานเทคโนโลยี 
   เพือ่การศึกษา 
- งานอาคารสถานที ่
- งานพัสดุ ครุภัณฑ 
- งานส่ิงแวดลอม 
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      ปรัชญา    

       ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นําไปสูความสําเรจ็ 

       อัตลักษณ    

        รักและรับใช 

        เอกลักษณ 

        ซื่อสัตย  สะอาด มารยาทงาม 

  คําขวัญ     

  เรียนดี  มีวินัย    จิตใจสูง 

       วิสัยทัศน 

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนา 

ผูเรียนใหเปนคนดีเต็มตามศักยภาพ รักและรับใชผูอื่น มีความซื่อสัตย รักความสะอาด มารยาทงาม รูจักค ิด

วิเคราะห เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนิน

ชีวิตแบบพอเพียงและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

10.  พันธกิจของสถานศึกษา 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคานิยมที่พึงประสงค  ประพฤติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัย ทางกายทางจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและผลงานดานดนตรี ศิลปะ  และกีฬา 

3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียน  ใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยาง 

    ตอเน่ือง 

4. สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  สามารถตัดสินใจ 

    แกปญหาอยางมีสติสมเหตุสมผล 

5. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

6. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิต   รักการทํางาน สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และมีเจตคติที่ดีตอ 

    อาชีพสุจริต 

7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มผลสัมฤทธ์ินักเรียนใหสูงข้ึน เนน 

    ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 

8. สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

9. พัฒนาสภาพแวดลอม  ใหเปนแหลงเรียนรู  ยุคใหมอยางหลากหลาย สะอาด  รมรื่น   ปลอดภัยและเพียงพอ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันสมัยและคลองตัว    มีการประกันคุณภาพภายในและเสริมสรางมูลคาเพิ่มใน 

      สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

11. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีสวนรวมและปฎิบัติงานตามบทบาทหนาที่ เพื่อใหเกิด 

     ประสิทธิภาพอยางสูงสุดตอองคกร 

12. สงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความรวมมืออยางสรางสรรค  ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และองคกร 

     ตาง ๆ  เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูเพื่อใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมีคุณคา  

11. เปาประสงคของสถานศึกษา 
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1. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พงึประสงคและมีพฤติกรรมปฎิบัติตนตามอัตลักษณของ 

    โรงเรียน 

2.ผูเรียนรอยละ 95 มีสุขนิสัยกายจิตที่ดี   มีสุนทรียภาพ และผลงานทางดานดนตรี  และกีฬา 

3. ผูเรียนรอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหา ความรูดวยตนเองรักการเรียนรู และพฒันาตนเองอยูเสมอ 

4. ผูเรียนรอยละ  85 มีความรูความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค สามารถตัดสินใจ และ 

    แกปญหาไดอยางมสีติ 

5. ผูเรียนรอยละ 85  มีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 

6. ผูเรียนรอยละ  90  มีทักษะชีวิต รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข และมเีจตคติที่ดี 

    ตออาชีพสจุริต 

7. โรงเรียนมหีลกัสูตร  และจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ อยางมปีระสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธ์ิของ 

    ผูเรียนเพิ่มข้ึนผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูและพฒันาช้ันเรียนใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน 

8. โรงเรียนจัดให มีกิจกรรมพฒันาผูเรียนทีห่ลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนอยางม ี

    ประสทิธิภาพ 

9. โรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่เปนแหลงเรียนรูยุคใหม  สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเพียงพอกบัความตองการของ 

    ผูเรียน  

10. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  

      ตรวจสอบได   

11. บุคลากรทุกคนไดรับการพฒันาสูมืออาชีพ  เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนใชสื่อเทคโนโลยี มีสวนรวมในการ     

      พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพ 

12. โรงเรียนมรีะบบเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  องคกรภาครัฐ และ   เอกชนในการสงเสรมิและสนับสนุนการจัด 

      การศึกษาโรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพ 

12. ขอมูลผูเรียน 

12.1    ระดับปฐมวัย 

  เปดรับเด็กต้ังแตอายุ  ๓ ป  ถึงอายุ  ๕  ป แบงกลุมการจดัการเรียนการสอนเปน  ๓  กลุม 

ระดับช้ัน 
การจัดกลุม

อายุ (ป) 

จํานวน 

(หอง) 

 จํานวนเด็ก (คน) 
รวม 

ชาย หญิง เด็กพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล       

เตรียมอนุบาล - - - - - - 

อนุบาล 1 3 2 30 22  52 

อนุบาล 2 4 2 35 21 1 57 

อนุบาล 3 5 2 36 22  58 

รวมทั้งสิ้น  6 101 65 1 167 
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12.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        เปดสอนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ระดับชั้นท่ีเปดสอน 
จํานวน 

หอง 

จํานวนผูเรียน (คน) 
รวม 

ชาย หญิง เด็กพิเศษ 

ประถมศึกษาปที่ 1 4 43 70 4 117 

ประถมศึกษาปที่ 2 4 79 51 1 131 

ประถมศึกษาปที่ 3 4 92 40  132 

ประถมศึกษาปที่ 4 4 103 54 1 158 

ประถมศึกษาปที่ 5 4 100 85 1 186 

ประถมศึกษาปที่ 6 5 132 57 1 190 

รวม 25 549 357 8 914 

มัธยมศึกษาปที่ 1 2 51 26 1 78 

มัธยมศึกษาปที่ 2 2 39 26 1 66 

มัธยมศึกษาปที่ 3 2 48 20 - 68 

รวม 6 138 77 5 212 

รวมท้ังสิ้น 37 788 499 14 1126 

 

12.3  จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

 

ระดับชั้น 
จํานวนหองเรียน 

ไทย IEP อิสลาม รวม 

เตรียมอนุบาล     

อนุบาล   6 - - 6 

ประถมศึกษา (ป.1-6) 10 15 - 25 

มัธยมตน (ม.1-3) 6 - - 6 

มัธยมปลาย (ม. 4-6) - - - - 

อื่น ๆ ....................................... - - - - 

รวม 22 15 - 37 
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12.4 จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 

ระดับชั้น 

จํานวนนักเรียน 

ไทย IEP รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล - - - - - - 

อนุบาล   102 66 - - 102 66 

ประถมศึกษา (ป.1-6) 584 305 279 144 584 305 

มัธยมตน (ม.1-3) 144 73 - - 144 73 

มัธยมปลาย (ม.4-6) - - - - - - 

อื่น ๆ .................................... - - - - - - 

รวม 830 744 279 144 830 744 

 

12.5 จํานวนผูเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 

รายการ 

จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.

ปลาย 

รวม คิดเปน

รอยละ 

1. ผูเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม.  - - - - - - 

2. ผูเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 

3.  ผูเรียนปญญาเลิศ       

    3.1  คณิตศาสตร - 1 - - 1 0.01 

    3.2  วิทยาศาสตร - - - - - - 

    3.3  ภาษาอังกฤษ 1 2 - - 3 0.24 

    3.4  ศิลปะ - - - - - - 

    3.5 นาฏศิลป/ดนตร ี - 5 5 - 10 078 

    3.6  พลศึกษา - 30 20 - 50 3.92 

    3.7  อื่น ๆ (ระบุ) - - - - - - 

4. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ         

     4.1 ยากจน 10 200 100 - 310 24.31 

     4.2 ดอยโอกาส   - 25 20 - 45 3.53 

     4.3 อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - - - 
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รายการ 

จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.

ปลาย 

รวม คิดเปน

รอยละ 

5. ผูเรียนซ้ําช้ัน - - - - - - 

6. ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ ๕ของเวลา

เรียน (วัน)  ตลอดปการศึกษา 

- - - - - - 

7. ผูเรียนลาออกกลางคัน - 5 3 - 8 0.63 

8. ผูเรียนที่ทําช่ือเสียงใหกับโรงเรียน - 5 30 - 35 2.75 

9. ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง         

9.1  เอดส - - - - - - 

9.2 ยาเสพติด - - - - - - 

9.3 ความรุนแรง - - - - - - 

9.4 พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉัยของ

แพทย 

- - - - - - 

 

12.6 จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,276 คน คิดเปนรอยละ 100 

 12.7 จํานวนนักเรียนท่ีมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย    1,084    คน คิดเปนรอยละ 85.00 

 12.8  จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 1,124 คน  

คิดเปนรอยละ 100 

 12.9  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง   1,170  คน  คิดเปนรอยละ 91.83  

 12.10 จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 1,200  คน  คิดเปนรอยละ   94.19 

 12.11 จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกประเทศ 1,100  คน  

คิดเปนรอยละ 86.34   

 12.12 จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

สม่ําเสมอ 834 คน  คิดเปนรอยละ 85.67 

 12.13 จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,103  คน  คิดเปนรอยละ 86.58 

12.14 จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่

กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,110   คน  คิดเปนรอยละ 87.13    

 12.15 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

   อ.3  จํานวน 59  คน   คิดเปนรอยละ 100   

    ป.6  จํานวน  190  คน   คิดเปนรอยละ 100  
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   ม.3  จํานวน   68   คน  คิดเปนรอยละ 100   

 12.16  อัตราสวนคร ู: นักเรียน =   1  : 19 

13. ขอมูลบุคลากร 

13.1   ระดับปฐมวัย 

ขอมูลบุคลากร 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวน (คน) 

รวม 
ตํ่ากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1.ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูอํานวยการ - - 1 - 1 

- รองผูอํานวยการหรอืผูชวยผูอํานวยการ - - - -  

- ผูจัดการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 

2. ผูสอน      

- ครูหรอืผูเลี้ยงดูเด็ก 1 5 - - 6 

- ครูพิเศษที่ปฏิบัติงานสอนบางเวลา 

กลุมสาระศิลปะ(ดนตร)ี ๖ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 

- 2 - - 2 

- ครูตางชาติ     

กลุมสาระภาษาอังกฤษ ๖ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 

- 1 - - 1 

รวม 1 8 - - 9 

3.บุคลากรสนับสนุน      

- ผูชวยครูหรอืผูชวยผูเลี้ยงดูเด็ก 6 - - - 6 

- ผูประกอบอาหาร 22 1 - - 23 

- ภารโรง 3  - - 3 

- เจาหนาที ่ 2 4 2 - 8 

- ลูกจาง - - - - - 

รวม 33 5 2 - 40 

รวมท้ังสิ้น 30 16 2 - 48 
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13.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเภท / ตําแหนง 

จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม ตํ่ากวา  

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบรหิารสถานศึกษา      

- ผูอํานวยการ - - 1 - 1 

- รองผูอํานวยการ - - - - - 

- ผูชวยผูอํานวยการ - - - - - 

- ผูจัดการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 

2. ผูสอน      

- คร ู - 52 4 - 56 

- ครูอัตราจาง - 4 - - 4 

- ครูพิเศษ 

สาระดนตรี 12 ชม.:สัปดาห 

- 1 - - 1 

- ครูตางชาติ 

ภาษาอังกฤษ 23 ชม.:สัปดาห  

- 2 - - 2 

รวม - 59 4  63 

3. บุคลากร  - - - - - 

- เจาหนาที ่ - 59 - - - 

- ลูกจาง - - - - - 

- อื่นๆ .............. - - - - - 

รวม - - - - - 
 

 

 

 

ประถมศึกษา   

สัดสวนของจํานวนนักเรียน : ครู เทากบั 25  : 1 สัดสวนของจํานวนนักเรียน : หอง เทากับ 41  :  1 

มีจํานวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน    ไมครบ ในระดับช้ัน  

ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย  16 ช่ัวโมง : สัปดาห  

มัธยมศึกษา   

สัดสวนของจํานวนนักเรียน : ครู เทากบั  12  : 1 สัดสวนของจํานวนนักเรียน : หอง เทากับ  35  : 1 

มีจํานวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน    ไมครบ ในระดับช้ัน 

ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย 14 ช่ัวโมง : สัปดาห      
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  14.   ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 

14.1  ลักษณะเดนของชุมชน 

พระศาสนจักรเมืองไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชน ซึ่งเปนกําลังของประเทศเพราะหาก

เยาวชนมีความรูมากเทาไรประเทศชาติก็จะเจริญมากข้ึนเทาน้ัน คุณพอ อังแซลมเสงี่ยม รวมสมุห     จึงได

ริเริ่มกอต้ังโรงเรียนซางตาครูสศึกษา เมื่อวันที่   2พฤศจิกายน 2497เปนอาคารไม 2ช้ัน1 หลัง  มี  6 

หองเรียน สรางบนเน้ือที่ 2 ไร  328 ตารางวา การกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่  15กุมภาพันธ   2498 ใชเวลา

สราง 4 เดือน เปดทําการสอนวันที่   17 พฤษภาคม  2498  โดยมีนางลมัย  รัตนไพบูลย เปนผูจัดการและ

ครูใหญ  จํานวนผูเรียนเริ่มแรก  258  คน ภูมิปญญาในทองถ่ินที่เดนที่สุด คือ การอนุรักษโบราณสถานโบสถ

คาทอลิก  องคความรูของภูมิปญญาที่เดน คือ การทําขนมกุฏีจีน 

      14.2  แหลงเรียนรู 

      หองสมุดมีขนาด 192  ตารางเมตร จํานวนหนังสอืในหองสมุด 19,288 เลม 

      การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ Maslibrary 

      จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาทีร่ายงาน เฉลี่ย 331 คน ตอ วันคิดเปนรอยละ 88.64 ของ   

      นักเรียนทั้งหมด 

      สถิติการใชแหลงเรียนรู 

 

แหลงเรียนรูภายใน คนตอวัน แหลงเรียนรูภายนอก ครั้งตอป 

ศูนยการเรียนรู 32 โบสถซางตาครูส 4 

สวนสมุนไพร 20 วัดประยุรวงศาวาส 2 

มุมหนังสือในหองเรียน 34 การทําขนมกุฏีจีน 1 

ผักสวนครัวรั้วกินได 5 ศึกษาธรรมชาติริมแมนํ้าเจาพระยา 2 

ปายนิเทศ/บอรด 20 ทองฟาจําลอง 1 

แหลงเรียนรูของ ซศ. 300 ศูนยวิทยาศาสตร 1 

 

      14.3 ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  

      ในปการศึกษาท่ีรายงาน 

    

ปราชญชาวบาน/  ภูมิปญญาทองถ่ิน/ ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกคร/ู ผูเรียน 

ท่ี ประเภทความรู จํานวนครั้ง 

1. การประกอบวิชาชีพ 2 

2. การเกษตร 1 

3. คหกรรม 2 

4. หัตถกรรม 2 
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ท่ี ประเภทความรู จํานวนครั้ง 

5. ศิลปะ/ดนตร ี 4 

6. กีฬา 2 

7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 5 

8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 5 

9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 

10. สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย 4 

11. สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร 4 

12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 7 

   

15. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 15.1 ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา  ธรรมศักด์ิ  

    ดีเดน ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล  

    รุนอายุไมเกิน 14 ป 

มูลนิธิธารนํ้าใจ 

 

กรมพลศึกษา 

ครู 

 

นางสาวปยะดา  คลอยเขษม 

รางวัลเหรียญทอง ครูดีเดน ระดับอนุบาล 

นางสาวจันจริา   พันธุสมบัติ 

รางวัลเหรียญทอง ครูดีเดน ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน 

ฝายการศึกษา  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

นักเรียน 

 

เด็กชายมุฑิราช  ลักษณะวิศิษฎ   

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ระดับ

จังหวัด การสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร  

เด็กชายไทเลอร เซฟแบสเตียน โคล  

สอบวิชาภาษาอังกฤษ O – Net  ได

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เด็กชายพชรเทพ  จิตพินิจกลุ  สอบ

วิชาภาษาอังกฤษ O – Net  ไดคะแนน

เต็ม 100 คะแนน 

 

 

บริษัทเซ็นเตอรวัน จํากัด 

 

 

 

สทศ. 
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15.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 

ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

1 โครงการบรูณาการ

จัดการเรียนรูดวย 

Storyline Approach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน  

2.เพื่อใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห วางแผน เช่ือมโยง 

ประยุกตเรือ่งราวตางๆที่พบ

ในชีวิตประจําวัน 

3.  เพื่อใหผูเรียนมีความคิด

ริเริ่ม สรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ   

เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  - 

ม.3   จํานวน  1,275    คน 

บุคลากรครู   จํานวน   79    

ค น ผู มี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง   

จํานวน    50  คน 

เชิงคุณภาพ  

1.  ครูสามารถพฒันาการ

สอนแบบ Storyline 

Approach ไดอยางมี

คุณภาพ 

2.  นักเรียนมีวิจารณญาณ

ในการคิดวิเคราะห วางแผน

เช่ือมโยง ประยุกตเรือ่งราว

ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีความคิดรเิริม่ 

สรางสรรคผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ   

 

1.จั ด ทํ า แ ผ น ต า ม

หัวขอที่กําหนด 

2.จัดเตรียมอุปกรณ 

3.ดําเนินการจัดการ

เรียนรูโดยบูรณาการ 

กํ ากั บ ติดตามจาก

ครูผูสอน 

4.จัดทํารูปเลมของ 

Big Book 

5.รวบรวมผลงาน 

6.จัดนิทรรศการ 

1.ครูผูสอนรอยละ 80  

พัฒนารปูแบบการ

จัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนรอยละ 80 

พัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห การวางแผน 

การประยุกตเรื่องราว

ตาง ๆ 

3.ผูเรียนรอยละ 80  มี

ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม 

สรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ   

4.ผลจากการดําเนินการ

ไดรับการยอมรับวาเปน

น วั ตก ร ร ม ดี เ ด น ขอ ง

โรงเรียนเพื่อการเผยแพร

สูสาธารณชน 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

2 โครงการเยาวชนรุน

ใหมหัวใจคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  เพื่ อปลูกฝ ง คุณธรรม 

จริ ย ธ ร รมที่ ดี ง าม ให แ ก

นักเรียนและการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยูในกรอบของ

คุณธรรมจริยธรรมจนเปน

นิสัย  

2 .  เ พื่ อ ก ล อ ม เ ก ล า  

ฝกอบรมบมนิสัยของผูเรียน

ด ว ย เ ทคนิค วิ ธี กา ร แล ะ

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

ในการพัฒนาตนเองใหเปน

คนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม   

3.  เพื่อกระตุนใหนักเรียน

เกิดความตระหนักและต้ังใจ

ฝกฝนตนเองใหเปนคนดี  มี

คุณธรรม จริยธรรมตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ข อ ง โ ร ง เ รี ย น   แ ล ะ

ประเทศชาติ   

1.กิจกรรมของหายได

คืน 

2.กิจกรรมออมวันละ

นิดชีวิตสดใส 

3. ธนาคารความดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . นั ก เ รี ย น  9 0  %  

ตระหนักและประพฤติ

ตน เ ป น ผู มี คุ ณ ธ ร ร ม

จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงคของโรงเรียน 

2. โรงเรียนไดรับรางวัล 

เกียรติคุณ สัญญา  ธรรม

ศักด์ิ ดีเดน ระดับ

ประถมศึกษา 

3 โครงการสงเสรมิ

ศักยภาพนักกีฬา

ฟุตบอลสูอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อสงเสริมศักยภาพครู

และนักเรียนในดานกีฬา

ฟุตบอล 

2.เพื่อพฒันาความสามารถ

ดานกีฬาฟุตบอลสูอาชีพ 

3.เพื่อสงนักกีฬาเขาแขงขัน 

4.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทย

ใหใชเวลาใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด เกม และ

การหลงในอบายมุข 

5.เพื่อใหมีการรักในการเลน 

1 . สํ า ร ว จ ข อ มู ล

ยอนหลังเพื่อกําหนด

โครงการ 

- ขอมูลจากปญหา

และอุปสรรค 

- ข อ มู ล จ า ก ก า ร

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอเสนอแนะ 

2 . แ ต ง ต้ั ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินงาน 

1.นักกีฬาฟุตบอลไดรับ

การสงเสรมิศักยภาพใน

ดานกีฬาฟุตบอลรอยละ  

100 

2.นักกีฬาฟุตบอลไดรับ

พัฒนาความสามารถดาน

กีฬาฟุตบอลสูอาชีพรอย

ละ  90 

3.จัดสงนักกีฬาเขา

แขงขันรอยละ  100 

4.นักกีฬาฟุตบอลรอยละ  

 



23 
 

ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

  กีฬา เพื่อรักษาสุขภาพให

แข็งแรง ตลอดจนไดพัฒนา

ตนเอง 

3.ประชาสมัพันธ

เผยแพรรปูแบบการ

จัดโครงการ/ปาย

นิเทศ 

4.ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กําหนดในโครงการ 

-  รับสมัครนักกีฬา 

-   ฝกซอม 

-   สงแขงขัน 

 

100 ไดรับการสงเสรมิให

ใชเวลาใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด เกม 

และการหลงในอบายมุข 

5.นักกีฬาฟุตบอลรอยละ  

100  รักในการเลนกีฬา 

เพื่อรกัษาสุขภาพให

แข็งแรง ตลอดจนได

พัฒนาตนเอง 

6.รางวัลชนะเลิศ การ

แขงขันฟุตบอล รุนอายุ

ไมเกิน 14 ป ของ 

กรมพลศึกษา 

 

16.   แผนกลยุทธของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1.ผลสัมฤทธ์ิดานทกัษะพื้นฐาน 

-มีทักษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ดานรางกายสมวัย 

-มีทักษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ดานอารมณและจิตใจสมวัย 

-มีทักษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ดานสังคมสมวัย 

-มีทักษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ดานสติปญญาสมวัย 

-การทรงตัว การประสานสัมพันธของ

กลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก รักษา

สุขภาพ 

-การฟง รบัรู เลนอสิระ ปฏิบัติตนตาม

ศาสนาที่นับถือ 

-รูจักมอง ฟง สมัผสั สํารวจ อธิบาย

เปรียบเทียบ สงัเกต 

 

-ผูเรียนรอยละ 85สามารถ

ปฏิบัติได 

2.ผลสัมฤทธ์ิดานความรูพื้นฐาน 

-มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

-มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดลอม 

-เรียนรูตัวเราดานสุขนิสัย หองเรียน 

ปฏิสัมพันธ  

-เรื่องบาน ครอบครัว  

-ชุมชนของเรา 

-ผูเรียนรอยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิ

ดานความรู 
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เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

- มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกบั

ธรรมชาติรอบตัว 

- มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกบัสิง่ตางๆ 

รอบตัว 

-สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต 

-การจัดประสบการณการเรียนรู 

 

 

    แผนกลยุทธของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปาหมาย          วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1.ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

คานิยมที่พึงประสงคและมี

พฤติกรรมปฎิบัติตนตามอัตลักษณ

ของโรงเรียน 

จ ัดโครงการเพื่อใหผูเรียน มีความ

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และสถาบนั 

ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณธรรม

จริยธรรม คานิยมที่พงึประสงคและ

มีพฤติกรรมปฎิบัติตนตามอัตลกัษณ

ของโรงเรียน 

2.ผูเรียนมสีุขนิสัยกายจิตที่ดี   มี

สุนทรียภาพ และผลงานทางดาน

ดนตรี และกีฬา 

เพื่อใหผูเรียนมสีวนรวมและมี

ผลงานทางดานดนตรีทางดาน

ศิลปะกีฬา 

ผูเรียนรอยละ 85 มีสุขนิสัยกายจิตที่

ดี   มีสุนทรียภาพ และผลงาน

ทางดานดนตรี    และกีฬา 

3.ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหา 

ความรูดวยตนเองรกัการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 

สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะในการ

คิดอยางเปนระบบและมีทกัษะใน

การทํางาน 

สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรู

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

   ผูเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการ

แสวงหา ความรูดวยตนเองรักการ

เรียนรู และพฒันาตนเองอยูเสมอ 

4.ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน 

และคิดอยางเปนระบบ 

สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะในการ

คิดอยางเปนระบบและมีทกัษะใน

การทํางาน 

ผูเรียนรอยละ  85 มีความรู

ความสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบคิดสรางสรรค สามารถตัด สิน

ใจ และแกปญหาไดอยางมีสติ 

5.ผูเรียน มีความรูความสามารถ

และทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 

สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนใหสงูข้ึน

อยางตอเน่ือง 

ผูเรียนรอยละ 85   มีความรู

ความสามารถและทักษะที่จําเปน

ตามหลกัสูตร 

6.ผูเรียนมีทกัษะชีวิต รักการ

ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข  และมีเจตคติที่

ดีตออาชีพสุจรติ 

พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะชีวิต รัก

การทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

ผูเรียนรอยละ 80 มีทักษะชีวิต รัก

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข  และมีเจต

คติที่ดีตออาชีพสุจริต 
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เปาหมาย วิธีดําเนินการ          ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

7.โรงเรียนมีหลักสูตร  และจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน

เพิ่มข้ึนผูเรียนมีสวนรวมในการจัด

กระบวนการ เรียนรูและพัฒนาช้ัน

เรียน  

สงเสริมใหสถานศึกษาจัด

หลักสูตรโดยเนนกระบวนการ

เรียนการสอนที่หลากหลายในการ

สงเสริมคุณภาพผูเรียน 

มีหลกัสูตรและจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อยางมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิ

ของผูเรียนเพิ่มข้ึนผูเรียนมีสวนรวม

ในการจัดกระบวนการ เรียนรูและ

พัฒนาช้ันเรียน ใหมีคุณภาพ 

8.มีกิจกรรมพฒันาผูเรียนที่

หลากหลายตามความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียน 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกจิกรรม

พัฒนาผูเรียนที่หลากหลายตาม

ความถนัดและความสนใจของ

ผูเรียน 

โรงเรียนจัดให มีกจิกรรมพัฒนา

ผูเรียนที่หลากหลายตามความถนัด

และความสนใจของผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

9.มีสภาพแวดลอมที่เปนแหลง

เรียนรูยุคใหม  สะอาด รมรื่น 

ปลอดภัย  

พัฒนาคุณภาพสภาพแวดลอม

และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่เปน

แหลงเรียนรูยุคใหม  สะอาด รมรื่น 

ปลอดภัย และเพียงพอกับความ

ตองการของผูเรียน   

10.มีระบบบรหิารจัดการโดย  

ยึดหลักธรรมาภิบาล มรีะบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและ

เสริมสรางประสทิธิภาพของระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมรีะบบบรหิารจัดการ  

โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มรีะบบ

ประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได   

11.บุคลากรไดรับการพฒันาสูมือ

อาชีพผูเช่ียวชาญดานการสอนใช

สื่อเทคโนโลยี มสีวนรวมในการ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ตาม

บทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพ 

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรให

เปนครูยุคใหม 

บุคลากรรอยละ 85 ไดรับการ

พัฒนาสูมืออาชีพผูเช่ียวชาญดาน

การสอนใชสื่อเทคโนโลยี มีสวน 

รวมในการพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา ตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

17. โอกาสและขอจํากัดของสถานศึกษา 

ปจจัยภายในโรงเรียน 

จุดเดน 

ดานนักเรียน 

1.นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตในดานตางๆเชนมี

ซื่อสัตยตอหนาที่ ซื่อสัตยตตนเองและบุคคลอื่น

เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานนักเรียน 

1.นักเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห  
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ปจจัยภายในโรงเรียน 

2.นักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่ อสารได ดีทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศและสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดเปนอยางดี 

3.นักเรียนเปนผูที่มีความมั่นใจ กลาแสดงออก และ 

รูจักใหเกียรติผูอื่นอยางเหมาะสม 

ดานครู 

1. ครูมีความมุงมั่น ทุมเทเอาใจใส อุทิศตน มีความรักและ

เมตตาตอศิษย 

2.ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะการสอน

โดยใชวิธีการแบบ Storyline Approach เปนตน  

ดานผูบริหาร 

1. ผูบริหารเปนผูทีม่ีวิสัยทัศนกวางไกล มีความ 

รอบรูในดานวิชาการ เปนแบบอยางที่ดี ทั้งกบัครู นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน    

2.ผูบริหารนําหลักการกระจายอํานาจในใชในการ

บรหิารงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม

ในการบริหารงานของโรงเรียน และเปดใจรับฟงปญหา

จากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 

ดานความสัมพันธชุมชน 

1.โรงเรียนและชุมชนมีความสมัพันธที่ดีตอกันสงผลใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองให ความ

ชวยเหลือและสนับสนุนกิจการตางๆของโรงเรียนเปน

อยางดี 

2.ควรพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับ ผลการทดสอบ

รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยบางรายวิชาและบาง

ระดับช้ันที่ยังมีผลสัมฤทธ์ิอยูในเกณฑคอนขางตํ่า 

3.โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนเขาใชบริการ

หองสมุด ใหมากข้ึน 

ดานครู 

1.ครูควรไดรับการพฒันาใหมีความรู  ความ

เขาใจในเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียนใหมากข้ึน 

ดานผูบริหาร 

1.ควรเพิ่มระบบในการกํากับติดตามงานและ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

 

 

 

ปจจัยภายนอกโรงเรียน 

โอกาส 

1.โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรหลาย

แหงที่ เอื้อตอการแสวงหาความรูดวยตนเองของ

นักเรียน 

2. ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือและใหการ  

สนับสนุนในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเปนอยางดี 

อุปสรรค 

1.สถานที่ ต้ังของโรงเรียนต้ังอยูในซอยที่คับแคบ   

สงผลใหการจราจรบริเวณรอบโรงเรียนติดขัดทั้ง

ในชวงเชาและชวงเย็น 

2.โรงเรียนต้ังอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับโรงเรียนของ

รัฐบาลที่มีช่ือเสียงหลายแหงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
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18.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ  สมศ. 

18.1ผลการประเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ระดับประถมศึกษา/  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/  ระดับมัธยมศึกษา 

มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค    

มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสยัทัศน               

   

มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร    

มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   

                        รักการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง 

   

มาตรฐานที่  9  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ 

                        ทํางานรวมกับผูอื่นได  และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมสีุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี    

มาตรฐานที่  12  ผูเรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ

กีฬา 

   

ดานผูบริหาร 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/ โครงสรางและการบริหารงาน

อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

   

 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 

   

มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน โดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

   

มาตรฐานที่  20  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    

มาตรฐานที่  25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีสือ่การ

เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

   

ดานครู 

มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางม ี

ประสิทธิผลและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   

มาตรฐานที่  24  ครูมีวุฒ/ิ ความรูความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 

   

 

 



28 
 
18.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)  

 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ดานครู 

1. ดําเนินการดานกระบวนการและปจจัยอยางสม่ําเสมอ 

2. พัฒนาตนเองใหทันกบัการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

3. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ดานผูบริหาร 

1. ใชกระบวนการนิเทศติดตามผลมาชวยอยางจรงิจงัและตอเน่ืองโดยเนนใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรปูธรรมที่

ชัดเจน 

2. สงเสรมิใหครผููสอนสํารวจแหลงความรูทีเ่ปนภูมปิญญาทองถ่ิน 

3. นําความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินมาวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบมสีวนรวม 

4. ควรจัดหาแหลงเรียนรูตางๆใหมากข้ึนและเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน 

5. ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีความคิดแกปญหา 

6. ควรสงเสรมิครหูัวหนากลุมใหมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรบัของครูทุกคน 

7. ควรนําชุมชนเขามารวมมือในการพัฒนาการศึกษา 

ดานผูเรียน 

1. ควรไดรับการพฒันาใหรูจกัประหยัด อดออมใหเปนระบบ ชัดเจน 

2. ควรสนับสนุนใหครผุูสอนหาความรูเพิ่มเติมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ผูเรียนควรไดรับการปรับปรงุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูข้ึนในทุกกลุมวิชา ทุกระดับช้ัน 

4. พัฒนาการนิเทศอยางเปนระบบ 

5. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการทํางานตางๆใหมากข้ึน 

6. สงเสรมิกิจกรรมใหวิทยากรที่ประสบความสําเรจ็ในอาชีพมาใหความรูเพื่อเปดโลกทรรศนทางอาชีพใหผูเรียนได

กวางขวางข้ึน 

7. วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจรงิของผุเรียนทีม่ีสวนสงูและสมรรถภาพไมเปนไปตามเกณฑ 

8. จัดกิจกรรมสงเสรมิใหผูเรียนไดรับการพฒันา การออกกําลังกายและการเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนตอ

รางกายอยางจริงจัง 

9. จัดกิจกรรมดานการกีฬาเพิ่มข้ึนเพื่อใหผูเรียนมทีักษะดานน้ี  

ดานสถานศึกษา 

1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง/สม่ําเสมอ 

2. ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การประกันคุณภาพภายใน/แผนปฏิบัติการ/ธรรมนูญศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3. สงเสรมิระบบครูแกนนํา/นิเทศ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ/ปรบัปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง เปนปจจุบัน 

5. หาแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมปิญญาชาวบาน ใหมีสวนรวมในการพฒันาการศึกษา 

6. จัดกิจกรรมที่มกีารสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน 

7. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการพฒันาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

8. นําผลการประเมินหลักสูตร/สถานศึกษา ไปใชตัดสินใจ ปรับปรุงงาน 

9. นิเทศ/ติดตามบันทึกหลังการสอน/การดําเนินงานของบุคลากร 

10. นําผลการนิเทศการสอนมาประเมินการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู 

11. จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน 

12. จัดใหมีหลักสูตรทองถ่ินโดยเฉพาะ 

13. ใหทุกฝายมสีวนรวมในการปรับปรงุหลักสูตรใหเหมาะกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

14. สงเสรมิใหผูปกครองที่มีความรูความสามารถมาเปนวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน 

15. มีสื่อประกอบการเรียนการสอน/เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา มากข้ึน 

16. ปรับปรุงแหลงเรียนรู/ใหผูเรียนรับบรกิารอยางทั่วถึง/จดัหนังสอืประเภทตางๆ เพิ่มข้ึน 

17. พัฒนาอาคารสถานทีเ่พื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

18. จัดกิจกรรมสงเสริมขวัญกําลงัใจแกนักเรียนที่มผีลงานดีเดน 

19. สงเสรมิและพฒันาดานสุขภาพพลานามัยใหกับนักเรียนทุกคน 

20. เสริมสรางความแข็งแกรงดานสุขภาพกบัการกีฬา 

21. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

22. พัฒนาและสรางสิ่งดีงามแกทองถ่ินและชุมชนอยางตอเน่ือง 

23. เผยแพรช่ือเสียงของทองถ่ินและชุมชน 

 

19.  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองของสมศ. 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานท่ี 1   ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พงึ

3.40 ดี 4 ดีมาก 3.70 ได 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ประสงค 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.21 ดี 4 ดีมาก 3.61 ได 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 

3.23 ดี 4 ดีมาก 3.62 ได 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.08 ดี 3 ดี 3.04 ได 

มาตรฐานท่ี 5   ผูเรียนมีความรูและทกัษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร 

3.38 ดี 4 ดีมาก 3.69 ได 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  

รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

3.05 ดี 3 ดี 3.03 ได 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน  
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต 

3.10 ดี 3 ดี 3.05 ได 

ดานครู       

มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวุฒ/ิความรู 
ความสามารถตรงกบังานที่

รับผิดชอบและมีครเูพียงพอ 

3.61 ดีมาก 4 ดีมาก 3.81 ได 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

3.26 ดี 4 ดีมาก 3.63 ได 

ดานผูบรหิาร 
      

มาตรฐานท่ี 10  ผูบรหิารมีภาวะผูนําและ 3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มีความสามารถในการ
บรหิารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
องคกร /โครงสรางและการ
บรหิารงานอยางเปนระบบ  

ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

3.66 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ได 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

3.32 ดี 4 ดีมาก 3.66 ได 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลกัสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีสือ่การเรียนการ
สอนทีเ่อื้อตอการเรียนรู 

3.10 ดี 3 ดี 3.05 ได 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริม

ความสัมพันธและความ
รวมมือกบัชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.     ได          ไมได 

 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิม่เติมได)  

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ดานครู 

1. ควรเปนผูมุงมั่นพัฒนาตนเองสูครูมอือาชีพ 

2. มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน 

3. ไดรับการอบรมเกี่ยวกบัเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยาง

ตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

4. ไดรับการอบรมเกี่ยวกบัเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง 

ดานผูบริหาร 

1. จัดอบรมใหความรูแกคร ู

2. สงเสรมิใหครเูขารบัการอบรม/สัมมนา/เทคนิคการสอน/การใชสื่อ 

ดานผูเรียน 

1. การธํารงไวซึ่งหลกัธรรม “ รักและรบัใช ” 

2. ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคโดยเฉพาะการประหยัด การยึดแนวทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง 

3. การปลกูฝงนิสัยใฝรูใฝเรียน การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

4. จัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเขารวมกจิกรรมอยางทั่วถึง 

ดานสถานศึกษา 

1. ควรเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2. เปนศูนยกลางของชุมชนทีจ่ะใหบรกิารดานความรู ขอมลูขาวสารที่เปนประโยชน 

3. สงเสรมิสนับสนุนดานงบประมาณใหครเูพื่อผลิตสื่อและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน 

 

20. การดําเนินการดานการประกันคณุภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2546) 

    20.1   การพัฒนาและติดตามคุณภาพของสถานศึกษา  

 ฝายการศึกษาในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจัดทํามาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ึน เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังน้ัน เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซางตาครูส

ศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียนของฝายการศึกษา ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงไดดําเนินการ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังน้ี 

- ดําเนินการตามแผนงานของคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของฝายการศึกษาฯ และเขา

รวมประชุม/อบรม/สัมมนาคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของฝายการศึกษาฯ และของ

คณะเซนตปอล เดอ ชารตร 

- นํามาตรฐานการศึกษา มาเปนแนวทางในการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ือง 

- อบรมใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของฝาย

การศึกษาฯ และของคณะเซนต ปอล เดอ ชารตร 

- เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและจัดปายนิเทศของโรงเรียนอยาง

ทั่วถึงและตอเน่ือง  
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20.2   การประเมินคุณภาพภายใน  

              โรงเรียนไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ี 

- ประสานงานหัวหนาฝายทุกฝายพิจารณาบุคลากรและแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2553 

- อบ ร ม /ทบ ทวน / ให ค ว ามรู เ กี่ ย วกั บ ระบ บ ปร ะกั น คุณ ภาพแล ะม าตรฐ านกา ร ศึ กษาแก     

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ดําเนินการประเมิน/เก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแตละมาตรฐาน 

- เก็บรวบรวมผลการประเมินมาตรฐานเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประชุมพิจารณารายงานการประเมิน 

ตนเอง 

- นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553  แกคณะผูรวมบริหารโรงเรียนพิจารณา 

- จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 แกหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอ   

     สาธารณชน 

 

 

21. ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษารอบสาม แสดงในตารางสรปุผลได  ดังนี ้

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 

ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป   ไดแก  

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 

2 2 เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 

3 3 เด็กมีพฒันาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 

4 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีมาก 

5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

6 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 10  ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอก

เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 



34 
 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

10 12   ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

11 4 เด็กมีพฒันาการดานสติปญญาสมวัย ดี 

12 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ดี 

ไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาระดับดี  

จุดเดน  

1.  เด็กมีความซื่อสัตยสุจริตในดานตางๆ เชน ซื่อสัตยตอหนาที่ ซื่อสัตยตอตนเองและบุคคลอื่น เปนตน  สามารถ 

    ใชภาษาอยางงายในการรบัรูที่เหมาะสมตามวัย เปนผูที่มคีวามมั่นใจ กลาแสดงออก และรูจักใหเกียรติผูอื่น 

    อยางเหมาะสม  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรอบรูในดานวิชาการเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกับครู เด็ก ผูปกครอง และ   

   ชุมชน นําหลักการกระจายอํานาจไปใชในการบริหารงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝาย    มีสวนรวมในการ  

   บริหารงานของโรงเรียน และเปดใจรับฟงปญหาจากทุกฝาย  

3. ครูผูสอนมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการสอน 

   โดยใชวิธีสอนแบบ Storyline Approach เปนตน มีความมุงมั่นทุมเทเอาใจใสอุทิศตน              มีความรัก 

   และเมตตาตอศิษย 

4.  มีระบบการประกันภายในที่ไดรับการยอมรับจากตนสังกัด 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1.  สงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาเรือ่งทกัษะการอาน 

2. สถานศึกษาควรเพิ่มระบบในการกํากับติดตามงาน และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การจัดทํา 

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมีการกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จใหชัดเจนการเขียนข้ันตอน 

    โครงการ/กิจกรรมควรมีการกําหนดรูปแบบใหชัดเจนและถูกตอง 

3. ครูผูสอนควรไดรับการพฒันาใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียนใหมากข้ึน 

4. การประกันคุณภาพภายใน ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศดําเนินการใหเปนระบบและตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

1. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

1.เด็กควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องความสามารถดานการคิด และการแสวงหาความรูทั้งในสวนตัวและ 

  รวมกับเพื่อน โดยครูสามารถใชกระบวนการกลุม ซึ่งมีเทคนิคที่หลากหลาย โดยการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับ 

  เด็กระดับอายุ 3-5  ป เชน เพลง เกม บทบาทสมมติ ละคร เปนตน  
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2.โดยเฉพาะเพลงซึ่งสามารถพัฒนาผูเรียนไดครบในพัฒนาการทุกดานและทุกขอบเขตสาระเรื่องราวที่ควรเรียนรู 

  ตามวัย และควรนําเพลงมาใชในชวงตอของการทํากิจกรรม เชนในการด่ืมนม ในการเขาแถวไปทานอาหาร ใน 

  การเตรียมตัวกลับบาน เปนตน ซึ่งสามารถนํามาใชไดทั้งเพลงไทย และเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการสงเสริมให 

  ผูเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกดวย 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

1.สถานศึกษาควรแยกระบบบริหารระดับปฐมวัย ออกจาฝายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางชัดเจน มีการ 

  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

  ตามแนวทางของตนเอง 

2.ควรจัดระบบองคกร/โครงสรางที่เดนชัด ระหวางครูผูสอน หัวหนาระดับ ครูพิเศษ และผูบริหารระดับตน  

  ระดับสูง เพื่อแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน  

3. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย เพราะเปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรู  

  โดยไดรับประสบการณตรงและไดัเรียนรูอยางตอเน่ือง 

2.สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาจากกลุมเครือขายที่กวางขวาง ควรจัดสงบุคลากรเขารวมอบรม 

  สัมมนาอยางตอเน่ือง สงเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันสูงทางดานหลักสูตรและการสอนปฐมวัย และการวัดผล 

  ประเมินผล ตามแนวทางปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคของตนเอง 

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

1.ควรมีการจัดลําดับการวางแผนงาน ดําเนินงานประกันภายในที่มีความสัมพันธกัน โดยใชระบบสารนิเทศที่มีอยู 

  ใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว   

2.สรางระบบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามศักยภาพที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ 

  ประหยัดสูงสุด  

  ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม   2   ป   
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                           ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี ้

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 6 ประสทิธิผลการจดัประสบการณการเรียนรูทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 8ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 

 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 

ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 

 

ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่   11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

2.50 2.50 

 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่  12   ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.00 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   92.00 คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 



37 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป    ใช    ไมใช 

 มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบงชี้ จาก12 ตัวบงชี้    ใช    ไมใช 

 ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช    ไมใช 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) ประเภทโรงเรียน 

ชื่อตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 8.00 ดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 

ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่  11   ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาท                

 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2   มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
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ชื่อตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่ 12    ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
   

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4   มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 8 ประสทิธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 92.00 ดีมาก 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ดีมาก 

2 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

ดีมาก 

3 8 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

สถานศึกษา 

ดีมาก 

4 9 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสงักัด 

ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ   

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 12 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 
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8 1 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

ดี 

9 3 ผูเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 

10 4 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง ดี 

11 5 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  ดี 

12 7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดี 

 

ไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาระดับดี  

จุดเดน  

1. ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตในดานตางๆ เชน ซื่อสัตยตอหนาที่ตอตนเองและบุคคลอื่น เปนตน สามารถใชภาษา 

   เพื่อการสื่อสารไดดีทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ 

   ตนเองไดเปนอยางดี เปนผูที่มีความมั่นใจกลาแสดงออก และรูจักใหเกียรติผูอื่นอยางเหมาะสม มีความมุงมั่น 

   ทุมเทเอาใจใส อุทิศตน มีความรักและเมตตาตอศิษย 

2. ผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกลมีความรอบรูในดานวิชาการเปนแบบอยางที่ดีทั้งกับครู ผูเรียน ผูปกครอง  

   และชุมชน นําหลักการกระจายอํานาจไปใชในการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหบุคลากร   ทุกฝายมีสวนรวมใน 

   การบริหารงานของสถานศึกษา และเปดรับฟงปญหาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  

3. ครูผูสอนมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการ 

   สอนโดยใชวิธีการแบบ Storyline Approach เปนตน 

4. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากตนสังกัด 

จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคะแนนจากผลทดสอบระดับชาติ O-net ระดับคุณภาพพอใชในกลุมสาระการเรียนรู 

   คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ สูงข้ึน การสงเสริมการคนควาการอานและใชเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูเรียน ดานนํ้าหนักเกินเกณฑและตํ่ากวาเกณฑ รวมทั้งการดูแล 

   สุขภาพของตนเอง 

2. ผูบริหารควรดูแลสอดสองดานใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการควบคุมบํารุง รักษา 

   ครุภัณฑตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานได  

3. ครูผูสอนควรไดรับการพัฒนาดานการออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง 

   บุคคลและพัฒนาทางสมอง รวมทั้งการวิเคราะหผลการประเมินและนํามาใชซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมถึง 

   การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

4. พัฒนาการจัดระบบองคกร และการแบงหนาทีร่ับผิดชอบใหเปนทิศทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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พ.ศ.2553 

1. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

1.ผูเรียนที่มีนํ้าหนักสวนสูงไมไดมาตรฐานควรไดรับการแกไข โดยควรสรางความเขาใจใหผูปกครองมีความ 

   ตระหนักและมีสวนรวมในการแกปญหาน้ีรวมกัน โดยเฉพาะการใหความรูแกผูเรียนใหรูจักเลือกรับประทาน 

   อาหารดวยตนเอง และรูจักแบงเวลาเพื่อออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางตอเน่ือง  

2.ควรมีการติดตามผลการบันทึกการอาน และการบันทึกการเรียนรูโดยเทคโนโลยีของผูเรียนใหมากข้ึน 

3.สถานศึกษาควรวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน โดยเริ่มพัฒนาจากทักษะการคิดแกนกลางซึ่งเปน 

   พื้นฐานของทักษะการคิดระดับสูง โดยควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมระยะประมาณ ๒ ปอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีอาจ 

   ฝกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือในรูปคายวิชาการ  รวมถึงมีการพัฒนาครูใหมี 

   ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิด และมีความตระหนักรวมกันวาการพฒันาทกัษะ 

   การคิดจําเปนตองดําเนินควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรียนรูและตองใชเวลาบางในชวงตน   

4.สถานศึกษาควรมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่อยูในระดับ 

   พอใช โดยควรเนนไปที่การแกไขพื้นฐานของผูเรียนเปนสําคัญ เชน การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณในกลุมสาระ 

   การเรียนรูคณิตศาสตร  รวมถึงควรปรับการจัดประกวดและแขงขันที่เปดโอกาสใหผูเรียนที่มีความสามารถระดับ 

   ปานกลางไดเขารวมกิจกรรมใหมากที่สุดเพื่อยกระดับความสามารถของผูเรียนกลุมน้ี 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

1.คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน 

   การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปใหมากข้ึน 

2.สถานศึกษาควรนําขอมูลสารสนเทศ มาเปนขอมูลในการตัดสินใจ การพัฒนาสถานศึกษาทุก ๆดานใหมากข้ึน 

3. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.ครูควรกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูของแตละคาบ แมวาไดระบุจุดประสงคการเรียนรู 

  ไวแลวในแผนการจัดการเรียนรูที่ทําไวระดับหนวยการเรียนรู เพื่อเปนเปาหมายของการจัดการเรียน  การสอนใน 

  คาบที่สอนดวย   

2.การเลือกประเด็นเพื่อทําวิจัยในช้ันเรียนควรมีการเช่ือมโยงกับผลของการบันทึกหลังการสอน  อีกทั้งควรมีการ 

  วิเคราะหผลการทดสอบหลังเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับการจัดการเรียนรูของแตละหองเรียนที่มีผูเรียน 

  แตกตางกัน ตลอดจนการนําขอมูลดังกลาวไปจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือกับผูเรียนที่ขาดความเขาใจในแตละหนวย 

  ที่ไดเรียนไป 

  4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

1.สถานศึกษาควรสรางระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ 

   สถานศึกษาใหมากข้ึน 

2.ควรมีการจัดลําดับการวางแผนงาน ดําเนินงานประกันภายในที่มีความสัมพันธกัน โดยใชระบบ  สารนิเทศที่มีอยู 

   ใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความสะดวกถูกตองรวดเร็ว มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มี 

   ลักษณะเฉพาะของตนเองตามระบบงานที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม  2  ป   
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงชี ้
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.36 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค 10.00 9.27 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  10.00 8.51 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.93 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 
10.00 

9.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา 

สถานศึกษา 
5.00 

4.40 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และตนสงักัด 
5.00 

5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่  9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
5.00 5.00 

ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่  11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา 

 

5.00 

 

5.00 

 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 12  ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับ 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 

 

5.00 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.47 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ต้ังแต 80คะแนนขึ้นไปใชไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบงชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบงชี้  ใชไมใช  

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน  ใชไมใช 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.36 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค 10.00 9.27 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรยีนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  10.00 8.51 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.93 ดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบง ช้ีที่   9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

5.00 

 

5.00 

 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถานศึกษา 

 

5.00 

 

5.00 

 

ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบง ช้ีที่   11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี๒ การบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.40 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่ 12  ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศ ทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

5.00 

 

5.00 

 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 4 วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 
5.00 

5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 85.47 ดี 
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บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 
1.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     1.1  ผูบริหารโรงเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ 

            - ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

            - ครูมีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

            - ครูไดรับการพัฒนาตามความสามารถ ความตองการสอดคลองกับภารกจิ หนา ที่ ความรับผิดชอบ 

            - มีครูมากเพียงพอตามเกณฑที่กําหนดและไดรับมอบหมายภารกิจ ที่เหมาะสม 

            - ครูมีขวัญกําลังใจดีในการประกอบวิชาชีพครู 

            - ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนางานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และเปนผูมี           

              ความประพฤติดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      1.2  สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคมบรรยากาศสิ่งแวดลอม เอ้ืออํานวยตอการจัด 

         การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 - มีการคมนาคมสะดวก ปลอดจากแหลงอบายมุขปลอดจากมลภาวะ นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียน  

             ไดงายใชเวลาไมมากนัก ไมมีแหลงอบายมุขบริเวณโรงเรียน ระดับ มลภาวะตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานไม 

             เปนอันตรายแกนักเรียน 

          - มีความสัมพันธอันดีกับชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ ชุมชนมีความเขมแข็งใหการสนับสนุนและรวมมือ  

            กับโรงเรียนเปนอยางดี 

 - มีแหลงเรียนรูในชุมชนอยางหลากหลาย มีแหลงเรียนรูแหลงวิทยากรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินเอื้อตอ 

             การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

      1.3  ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 

          - มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะใชสอยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

          - มีโครงสรางพื้นฐานเหมาะสมตอการใชสอยประโยชน เชน มีนํ้าด่ืมนํ้าใชเพียงพอสําหรับนักเรียน มีระบบ          

            ไฟฟาที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมมีหองนํ้าหองสวมเพียงพอ 

            สําหรับนักเรียน 

         - มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ หองบริการเพียงพอเหมาะสมกับการใชสอยของ 

           นักเรียน 

         - มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาและพักผอนในโรงเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสม 

      1.4  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน 

         - มีหลักสูตรของโรงเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน ตอบสนองความตองการของผูเรียน             

           และชุมชน โดยมีการบูรณาการสาระความรูในทองถ่ินเขากับรายวิชาที่ผูเรียนจะไดรับประสบการณการ 

           เรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 
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     1.5   มีสื่อและอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

          - มีสื่อ อุปกรณเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอสําหรับ 

            ผูเรียน 

      1.6 มีแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยากหลากหลาย 

           - มีหองสมุดที่ไดมาตรฐาน มีศูนยวัฒนธรรมชุมชนในโรงเรียนเพื่อเผยแพรวิถีชีวิตของทองถ่ินอันเปนภูมิ  

             ปญญาที่ล้ําคาในชุมชน รวมทั้งแหลงการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายไวใหบริการแก 

             ผูเรียนและชุมชน 

      1.7  มีการจัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน 

      1.8  การจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

            - นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรูและวิธีการประเมนผลการเรียนรู        

              คิดและไดฝกปฏิบัติจริง โดยมีครูที่จัดการเรียนรูใหไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีผูปกครองและชุมชนม ี

              สวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

      1.9  การจัดบรรยากาศการเรียนรู เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

            - สะอาด สวยงาม รมรื่น ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียนรู 

       1.10 การบริหารจัดการดีใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการมีสวนรวม 

            - ยึดหลักธรรมมาภิบาล ระเบียบกฎหมาย คุณธรรม โปรงใส มีสวนรวม คุมคา และรับผิดชอบ 

       1.11 การประกัน คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนสวนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 

       1.12 ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข สามารถเรียนตอและ 

               ประกอบอาชีพได 

            - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักเรียนรู มีวินัยในตนเอง กลาคิด กลาทํา รับผิดชอบในการกระทําของ  

              ตนเอง เปนคนเกงที่มีวิสัยทัศน ทักษะในการคิดวิเคราะห สรางสรรค แสวงหาความรูไดดวยตนเอว  

              สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดดี สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางดี มีทัศนคติที่ดีตอการ 

              ประกอบอาชีพที่สุจริต นอกจากน้ันยังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  

              สังคม สติปญญาอยางเหมาะสมถูกตอง เต็มศักยภาพตามวัยของผูเรียน มีผลการเรียนดี ผานเกณฑตาม 

              หลักสูตร เปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

      1.13  โรงเรียนเปนท่ีชื่นชม ยอมรับจากชุมชน 

      1.14  โรงเรียนเปน แบบอยางท่ีดี และใหความชวยเหลือ แกชุมชนและโรงเรียนอ่ืนๆ 

2. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     กลยุทธท่ี 1 

เสริมสรางนักเรียน ใหมีทกัษะการดํารงชีวิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคําสอนครสิตศาสนามี  

        คุณลักษณะอันพึงประสงค 

     กลยุทธท่ี 2 

เสริมสรางใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรูทางดานวิชาการ และศิลปะ  
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ดนตร ีกีฬา ตามศักยภาพของตนเอง 

กลยุทธท่ี 3           

เสริมสรางผูเรียน ใหมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริม่สรางสรรคผลงานรูจกัตัดสิน  

ใจอยางมเีหตุผล และแกปญหาไดดวยความรอบคอบ 

กลยุทธท่ี 4 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรูที ่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลยุทธท่ี 5          

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนภูมปิญญาไทยภูมปิญญาทองถ่ิน และความเปนไทยใหกบัผูเรียน  

 และดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 กลยุทธท่ี 6 

 ปรับโครงสรางการบรหิารการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนเอกภาพดวยการบริหารจัดการโดยใช 

 โรงเรียนเปนฐาน 

กลยุทธท่ี 7 

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด 

กลยุทธท่ี 8 

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธท่ี 9 

สงเสริมการมสีวนรวมของทุกฝายทีเ่กี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที ่สภาพแวดลอมสิ่ง 

อํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสรมิการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 10           

พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 11           

พัฒนาใหมรีะบบเครือขายผูอุปถัมภ การมสีวนรวมในการพฒันาโรงเรียน 
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3. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 

เสริมสรางนักเรียน ใหมีทกัษะการดํารงชีวิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคําสอนครสิตศาสนามี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการวิถีธรรมริมฝง

เจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อใหผูเรียนดูแล

รักษาสถานที่   และ

สิ่งของทั้งสวนรวมและ

สวนตัว 

2. เพื่อใหผูเรียนรูจัก

ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกตาง  

3.เพื่อใหผูเรียนไดทํา

กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ

ประโยชนตอสังคมทั้ง

ใ น แ ล ะ น อ ก

สถานศึกษา  โดยผาน

ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด

ว า ง แ ผ น   กํ า ห น ด

กิ จ ก ร ร ม   แ ล ะ

ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง

ตอเน่ือง  

 เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

1  – มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  3 

จํานวน  1,104  คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนรอยละ 80  ยอมรับ

ความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกตางของกันและกัน 

 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.2 

2.โครงการเสรมิสรางอัต

ลักษณลูก ซ.ศ. 

 

1. เพื่อใหผูเรียนมี

ความสุภาพ  นอบนอม  

2.เพื่อใหผูเรียนมีจิตใจ

โอบอ อมอารี   รู จั ก

ชวยเหลือผูอื่น 

3.เพื่อใหผูเรียนมีความ

มุมานะในการเรียน 

เชิงปริมาณ       

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 1,104 คน เขารวม

โครงการ  

เชิงคุณภาพ      

นักเรียนรอยละ 80  มีความ 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.2 
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 โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 

 

 

 

3.โครงการเยาวชน

รุนใหมหัวใจ

คุณธรรม 

4.เพื่อใหผูเรียนชวยทํา

กิจธุระและการงาน  

 

1.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงามใหแก

นักเรียนและการ

ประพฤติปฏิบัติตนอยูใน 

กรอบของ 

 คุณธรรมจริยธรรมจน

เปนนิสัย         

2.เพื่อใหผูเรียนเกิดความ

รักความสามัคคี รวมมือ

กันในการสรางสรรค

สังคม 

ใ น โ ร ง เ รี ย น  

3.เพื่อกระตุนใหนักเรียน

เกิดความตระหนักและ

ต้ังใจฝกฝนตนเองใหเปน

คน ดี  มี คุณธร ร ม

จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงคของโรงเรียน  

เห็ นความสํ า คัญขอ ง

คุ ณ ธ ร ร ม 

 จริยธรรมและหมั่นทํา

ค ว า ม ดี จ น เ ป น นิ สั ย  

4.เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมี

จิต ใจ เอื้ อ เฟ อ เ ผื่ อแผ 

เสียสละตน เพื่อสวนรวม  

สุภาพนอบนอม  มีจิตใจโอบ

ออมอารี  รูจักชวยเหลือผูอื่น

มี ความมุมานะในการเรียน  

และชวยทํากิจธุระ  การงาน 

เชิงปริมาณ        

นั ก เ รี ย น ช้ั น อ นุ บ า ล  – 

มัธยมศึกษาปที่  3 จํ านวน 

1,276  คนเขารวมโครงการ 

เชิงคุณภาพ      

นักเรียน หมั่นปฏิบั ติตนใน

การทําความดีจนเปนนิสัย  

ร ว ม มื อ กั น ที่ จ ะ สั่ ง ส ม                            

ความดีและนําความดีไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

มฐ.2 

ตบช.2.1 , 2.4 
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 โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

4.โครงการคนดีมี

คุณธรรม คํ้าโรงเรียน 

 

1.เพื่อใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของ

คุณธรรมจริยธรรมและ 

หมั่นทําความดีจนเปน

นิสัย        

2.เพื่อกระตุนให

นักเรียนเกิดความ

ตระหนักและต้ังใจ

ฝกฝนตนเองใหเปนคน

ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

ตามคุณลกัษณะอันพึง

ประสงคของโรงเรียน 

3.เพื่อใหทุกคนรูจัก

พระวาจาของพระเยซู

เจาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตและ

แบงปนใหกับผูสนใจได  

4.เพื่อใหพระวาจาเปน

ขาวดีแหงความรอด

สําหรับมนุษยทุกคน 

เชิงปริมาณ       

นักเรียนช้ันอนุบาล – 

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

1,276 คน เขารวมโครงการ  

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนซางตาครูส

ศึกษาทุกคนไดรับการอบรม

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมโดยใชพระวาจาของ

พระเยซูเจา  ผสมผสานกับ

หลักศาสนาที่นักเรียน                            

นับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.2 

ตบช.2.1-2.4 
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กลยุทธท่ี  2 

เสริมสรางใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรูทางดานวิชาการ และศิลปะ  

ดนตร ีกีฬา ตามศักยภาพของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการเสรมิ

ศักยภาพนักกีฬา

ฟุตบอลสูอาชีพ 

 

1. เพื่อสงเสรมิ

ศักยภาพครูและ

นักเรียนในดานกีฬา

ฟุตบอล 

2. เพื่อพัฒนาความ 

สามารถดานกีฬา

ฟุตบอลสูอาชีพ 

3.เพื่อสงนักกีฬาเขา

แขงขัน 

4.เพื่อสงเสริมให

เยาวชนไทยใหใชเวลา

ใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด เกม 

และการ 

 หลงใหลในอบายมุข 

5. เพื่อใหมกีารรักใน

การเลนกีฬาเพือ่รักษา

สุขภาพใหแข็งแรง 

ตลอดจนไดพฒันา

ตนเอง 

เชิงปริมาณ  

- ครูผูรับผิดชอบ 4 ทาน

ผูปกครองชวยสอน 3 ทาน 

- นักกีฬาฟุตบอล 100 คน ได

ฝกพื้นฐานทักษะกีฬาฟุตบอล

อยางถูกตอง 

เชิงคุณภาพ  

ครูและนักเรียนมีศักยภาพใน

ดานกีฬาฟตุบอล มีสุขภาพ

แข็งแรงทัง้รางกายและจิตใจ 

 

มฐ. 1 

ตบช.1.1–1.6 

 

2.โครงการสรางเสริม

ทักษะชีวิตแกผูเรียน 

 

1.  เพื่อใหผูเรียน เห็น

คุณคาในตนเองและ

ผู อื่ น  มี ค ว ามมั่ น ใ จ  

กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม  

2.  เพื่อใหผูเรียนรูจัก

การคิดวิเคราะห   

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนซาง

ตาครูสศึกษาจํานวน 1,276

คน 

เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีทักษะพิเศษ 

ความรูและสามารถสราง  

มฐ. 6 

ตบช. 6.1–6.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 ตัดสินใจ และแกปญหา

อยางสรางสรรค  

3.  เพื่อใหผูเรียนมี

สุนทรียภาพ และมี

สุขภาพจิตที่ดี  

4.  เพื่อเสริมสรางให

ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่

ดีและใหเกียรติผูอื่น  

5.  เพื่อสงเสริม

ความสามารถ  ความ

ถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน   

ผลงานทางดานนาฏศิลป, 

ดนตรไีทย   คิดเปน  รอยละ 

85 

 2 . ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและ

มีความมั่นใจ กลาแสดงออก

อยางเหมาะสม คิดเปน รอย

ละ 80 

3.นักเรียนเกิดสุนทรียในการ

ทํากิจกรรม สามารถคิดอยาง

เปนระบบ รูจักการทํางานเปน

หมูคณะและใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยาเสพ

ติด  คิดเปน รอยละ 80     

 

 

3.โครงการเสรมิสราง

ศักยภาพนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อฝกทักษะให

ผูเรียนมีความสามารถ

ดานศิลปวัฒนธรรมการ

แสดง  

2. เพื่อสงเสรมิใหผูเรียน

สามารถประกวดแขงขัน

รวมกิจกรรมภายใน

โรงเรียนและนอก

โรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกล

จากสิง่เสพติด  

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

ซางตาครูสศึกษาจํานวน 

1,276คน 

เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีทักษะพิเศษ 

ความรูและสามารถสราง

ผลงานทางดานนาฏศิลป, 

ดนตรีไทย   คิดเปน  รอยละ 

85 

 2 . ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและ

มีความมัน่ใจ กลาแสดงออก  
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

  อยางเหมาะสม คิดเปน  รอย

ละ 80 

3.นักเรียนเกิดสุนทรียในการ

ทํากิจกรรม สามารถคิดอยาง

เปนระบบ รูจักการทํางานเปน

หมูคณะและใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยาเสพ

ติด  คิดเปน รอยละ 80     

 

4.โครงการจัด

ระบบงานอนามัยและ

โภชนาการโรงเรียน 

1. เพื่อสงเสรมิสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองไดถูกตอง  

2. เพื่อจัดระบบบริการ

งานอนามัยโรงเรียน    

3. เพื่อสงเสรมิพัฒนา

และบริการดานการ

บริโภคอาหารของ

นักเรียน  ใหเปนไป

ตามมาตรฐานกรม  

อนามัยกระทรวง

สาธารณสุข  4. เพื่อ

เปดโอกาสใหนักเรียน  

ครูและผูปกครองมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรม

บริการงานอนามัย

โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษา  ที่เอื้อตอการ

พัฒนาตนเองและ

ชุมชน    

เชิงปริมาณ 

นัก เ รี ยนทุ กคน   เ ข า ร ว ม

กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริม

สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองไดถูกตอง  

2. เพื่อจัดระบบบริการงาน

อนามัยโรงเรียน    

3.นักเรียนไดรับการสงเสริม

พัฒนาและบริการดานการ

บริโภคอาหารของนักเรียน  

ใหเปนไปตามมาตรฐานกรม  

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข   

4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน  

ครูและผูปกครองมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมบริการงาน

อนามัย   โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษา  ที่ เอื้อตอการพัฒนา

ตนเองและชุมชน    
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กลยุทธท่ี 3   

เสริมสรางผูเรียน ใหมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริม่สรางสรรคผลงานรูจกัตัดสิน  

ใจอยางมเีหตุผล และแกปญหาไดดวยความรอบคอบ 

3.1 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.กิจกรรมฝกคิดวิเคราะห

ตามแผนการจัดการเรียนรู 8 

กลุมสาระการเรียนรู  

2.โครงการสงเสรมิทักษะทาง

วิชาการ   

- กิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรู  8 กลุมสาระ   

-กิจกรรมตามความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียน  

ผูเรียนมีทกัษะใน

การทํางาน และคิด

อยางเปนระบบ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกระดับช้ัน   

เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนรอยละ  85  มี

ความรูความสามารถใน

การคิดอยางเปนระบบคิด

สรางสรรค สามารถ

ตัดสินใจ และแกปญหาได

อยางมีสติ 

มฐ.4 

ตบช.4.1–4.4 

มฐ.10 

ตบช.10.3 

 

3.2   พัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานรูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล และแกปญหาไดดวยความ

รอบคอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.กิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ

การเรียนรู  

2.โครงการแตละกลุมสาระ

การเรียนรู   

- การจัดแสดงผลงานดาน 

  เทคโนโลยี   

-สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. สงเสรมิใหผูเรียนมีความรู

ในการใชเทคโนโลยี  ในการ

คนควาหาความรูดวยตนเอง 

2.สงเสริมใหผูเรียนสามารถ

แกปญหาชีวิตประจําวัน   

- ผูเรียนรอยละ 90 มี

ทักษะในการแสวงหา 

ความรูดวยตนเองรกัการ

เรียนรู และพฒันาตนเอง

อยูเสมอ 

 

 

 

มฐ.5  ตบช.5.5 

มฐ.3  ตบช.3.4 

มฐ.10 ตบช. 10.3 

มฐ. 12   

ตบช. 12.3 
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กลยุทธท่ี 4 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรูที ่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการปรับปรงุพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อใหมหีลกัสูตร

สถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคลองกับ

ทองถ่ิน   

2.เพื่อจัดรายวิชา

เพิ่มเติมทีห่ลากหลาย

ใหผูเรียนเลือกเรียน

ตามความถนัด 

ความสามารถ และ

ความสนใจ 

3.เพื่อสนับสนุนใหครู

จัดกระบวนการเรียนรู

ที่ใหผูเรียนไดลงมอื

ปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง  

4.  เพื่อปรบัปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกบัหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ทั้งของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

และฝายการศึกษา 

อัครสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

 

เชิงปริมาณ  

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลอง

กับทองถ่ิน  

2.สถานศึกษามีรายวิชา

เพิ่มเติมทีห่ลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 

3.ครทูุกกลุมสาระรวมกัน

ปรับปรงุหลักสูตร

สถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจรงิ

จนสรุปความรูไดดวย

ตนเอง 

เชิงคุณภาพ  

1. สถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคลองกับทองถ่ิน  

2.สถานศึกษามีรายวิชา

เพิ่มเติมทีห่ลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 

3.ครูผูสอนทุกคนมีความรู

ความสามารถจัด 

มฐ.10 

ตบช. 10.1 , 10.2 , 10.4 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

จริงจนสรปุความรูไดดวย

ตนเอง 

 4.โรงเรียนมหีลกัสูตร

สถานศึกษาที่สอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ทั้งของ

กระทรวง ศึกษาธิการและ

ฝายการศึกษา อัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ 
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กลยุทธท่ี 5 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนภูมปิญญาไทยภูมปิญญาทองถ่ิน และความเปนไทยใหกบัผูเรียน  

 และดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการรกัษคุณคา

ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กิจกรรมมัคคุเทศก

นอย 

3. กิจกรรมแฟนพันธุ

แทประวัติศาสตรไทย 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อใหมีความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับชีวประวัติและ

ผลงาน 

2.เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะ

ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  

เขียน  และต้ังคําถามเพื่อ

คนควาหาความรูเพิ่มเติม

จากวันภาษาไทย  

 

 

 

 

 

1.เพื่อใหมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคตามหลกัสูตร  

2.เพื่อวางแผนการทํางาน

และดําเนินการจนสําเร็จ 

3.เพื่อทํางานอยางมี

ความสุข มุงพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

ทํางานรวมกบัผูอื่นได  

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ  85  มี

ทักษะในการอาน  ฟง  ดู  

พูด  เขียน  และต้ังคําถาม

เพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดพฒันาทักษะ

พัฒนาทักษะการอาน   

ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ

การต้ังคําถามอยางมี

คุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-
มัธยมศึกษาปที่ 3  
เชิงคณุภาพ 
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร 
ผูเรียนสามารถวางแผน
งาน และดําเนนิการจน
สําเร็จและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

มฐ.3 

ตบช. 3.1 -3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.2 

ตบช.2.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

4.กิจกรรมบรูณาการงาน

อาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อใหนักเรียนได

เรียนรูปฏิบัติจรงิ  

และฝกทักษะตางๆ  

ทางดานการประกอบ

อาชีพ และเทคโนโลยี 

โดยอาศัยภูมิปญญา

ทองถ่ิน ตามความ

ถนัด และความสนใจ

และ นําไป

ประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีความสุข 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคน  เขารวม

โครงการ 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนรอยละ 90  มี

ทักษะการทํางาน  รักการ

ทํางาน  และมีเจตคติที่ดี

ตออาชีพสุจริต มีความคิด 

สรางสรรคตามความถนัด 

และสามารถนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชกับงานใน

ชีวิตประจําวัน 

มฐ.6 

ตบช.6.1-6.4 
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กลยุทธท่ี 6 

 ปรับโครงสรางการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนเกอภาพดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

งานนโยบายและแผน 1.เพื่อวางแผนในการ

พัฒนาสถานศึกษาให

บรรลเุปาหมายตาม

วิสัยทัศน ปรัชญาและ

จุดเนนของสถานศึกษา 

2.  เพื่อสรางระบบการมี

สวนรวมของ 

ผูเรียนบุคลากรในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวน

สมบรูณ 

3.  เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานบริหารจัดการ

บรรลุตามปรัชญา  

วิสัยทัศน พันธกิจ และ     

วัตถุประสงคการจัดต้ัง

สถานศึกษา และ

สถานศึกษา และเกิดผล

กระทบที่ดีตอชุมชน

ทองถ่ิน 

 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหารจํานวน  9 คน 
คณะกรรมการบรหิารจัด

การศึกษาโรงเรียน 
บุคลากรครู นักเรียน 

พนักงาน 
เชิงคุณภาพ 
ผลการดําเนินงานบรรล ุ
ตามปรัชญา  วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวัตถุประสงค 
การจัดต้ังสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน

ทองถ่ิน ผูมสีวนเกี่ยวของ

พึงพอใจ 

มฐ.14 

ตบช.14.1  
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กลยุทธท่ี 7 

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด 
 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

งานประกันคุณภาพ 

 

 

1.เพื่อกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

2.  เพื่อจัดทําและ

ดําเนินการตามแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3.  เพื่อจัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

4.  เพื่อติดตามตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา    

5.  เพื่อนําผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและ 

ภายนอกไปใชพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

6.  เพื่อจัดทํารายงาน

ประจําปทีเ่ปนการรายงาน

การประเมินคุณภาพ

ภายใน 

เชิงปริมาณ 

ผูบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจัด

การศึกษาโรงเรียน 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

คณะกรรมการ

รับผิดชอบมาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 

การประกันคุณภาพของ

โรงเรียนมปีระสทิธิภาพ 

และเกิดผลกระทบที่ดีตอ

ชุมชนทองถ่ิน ผูมสีวน

เกี่ยวของพึงพอใจ 

มฐ.12 

ตบช.12.1–12.7 
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กลยุทธท่ี 8 

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

8.1  สงเสริมและพฒันาบุคลากรใหไดปฏิบัติหนาที่ของตนเต็มตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.งานพัฒนาบุคลากร  

2.โครงการพฒันาบุคลากร 

- กิจกรรมการอบรมเชิง

วิชาการและดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

-  กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

-  กิจกรรมรณรงคและ

สงเสริมอัตลักษณครู ซศ. 

- กิจกรรมอบรมหนาเสาธง  

3.งานสรรหาบุคลากร  

4.แฟมพัฒนางาน  

-บุคลากรรอยละ 

80 ปฏิบัติหนาที่

ของตนเต็มตาม

ศักยภาพ 

บุคลากรทุกคนไดรบัการ

พัฒนาสูมืออาชีพ  เปน

ผูเช่ียวชาญดานการสอน

ใชสื่อเทคโนโลยี มสีวน

รวมในการพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา  ตาม                    

บทบาทหนาทีอ่ยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

มฐ.7    

ตบช.7.1-7.9 

มฐ.8   

ตบช. 8.4 

มฐ.9   

ตบช. 9.1 

 

                  

8.2  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1. งานพัฒนาบุคลากร  

2.  โครงการพฒันาบุคลากร 

-  กิจกรรมการอบรมเชิง

วิชาการและดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

-  กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

-  กิจกรรมรณรงคและ

สงเสริมอัตลักษณครู ซศ. 

บุคลากรปฏิบัติตน

ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

-  บุคลากรรอยละ 100  มี

ใบประกอบ  วิชาชีพ 

-  ผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา

ทุกคนไดรับการพฒันา/

อบรม  / สัมมนา / ศึกษา

ดูงาน ไมตํ่ากวา 20  

ช่ัวโมงตอป 

มฐ.7 

ตบช.7.1-7.9 

มฐ.8 

ตบช.8.4 

มฐ.10 

ตบช.10.1-10.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

-  กิจกรรมอบรมหนาเสาธง  

3.งานสรรหาบุคลากร  

4. แฟมพัฒนางาน  

5.ระเบียบคูมอืครู  

6.งานวิจัย 

7.งานนิเทศ  

8.แผนการจัดการเรียนรู 8 

กลุมสาระฯ 

-  กิจกรรมรณรงคและ

สงเสริมอัตลักษณครู ซศ. 

-  กิจกรรมอบรมหนาเสาธง  

 

 -  ผูบรหิาร ครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา

ทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา

ไม ตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา มีประสบการณ

การสอนไมนอยกวา  5  ป 

-ผูบรหิาร ครูและบุคลากร

รอยละ 95ปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

8.3 สงเสรมิบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

-  โครงการสงเสริมและ

พัฒนาสื่อนวตกรรมของ 

   การศึกษา 

- เพื่อใหบุคลากร

สามารถผลิตสื่อและใช

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

-  ครูผูสอนทุกคนผลิตสื่อ

เทคโนโลยีเพือ่การเรียน

การสอนอยางนอยภาค

เรียนละ 1 ช้ิน 

-  ครูผูสอนทุกคนใชสื่อ

เทคโนโลยีเพือ่จัด

กระบวนการเรียนรู 

มฐ. 7 

ตบช.7.4 

มฐ. 10 

ตบช.10.5 
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8.4 สงเสรมิบุคลากรใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพขององคกร 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการช้ันเรียนคุณภาพ 

 

เพื่อใหบุคลากรไดมี

สวนรวมในการ

พัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรครูทกุคนรวมมือกัน

พัฒนาองคกรใหเกิด

ประสิทธิภาพ รอยละ 95 

มฐ.7 

ตบช. 7.1-7.9 

มฐ.8 

ตบช. 8.4-8.6 

 
 

 

8.5 สงเสรมิบุคลากรใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1. กิจกรรมบันทึกครู ซศ.  

2.แผนการจัดการเรียนรูตาม

หลักปรัชญา เศรษฐกจิ

พอเพียง  

 

เพื่อใหบุคลากรได

ดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิแบบ

พอเพียง 

-  บุคลากรครูรอยละ 75

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิแบบพอเพียง 

-  ครูผูสอนจัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดเรียนรู

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ทุกภาคเรียน 

มฐ.7 

ตบช.7.1-7.9 
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กลยุทธท่ี 9 

สงเสริมการมสีวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ

สะดวกและการบริการทีส่งเสริมการเรียนรู 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการสิง่แวดลอม รมรื่น 

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการซอมแซม ปรับปรงุ

และตอเติมอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหนักเรียน

รูคุณคาของ

สิ่งแวดลอมและ

ตระหนักถึง

ผลกระทบทีเ่กิด

จากการ

เปลี่ยนแปลง            

สิ่งแวดลอม      

2.เพื่อใหนักเรียน

เขารวมและมีสวน

รวมในกิจกรรม 

อนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

1.เพื่อใหมีพื้นที่และ

หองประกอบการที่

สมบรูณ   สวยงาม    

เพียงพอ   เอื้อตอ

การใชประโยชน 

2.เพื่อบริการครู  

นักเรียน  พนักงาน   

และผูปกครองได

สะดวกตอการ

ติดตอและประกอบ

กิจกรรมตางๆ   

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

1- มัธยมศึกษาปที่  3  เขา

รวมโครงการ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนตระหนักถึงปญหา 

รูคุณคา อนุรักษและพฒันา

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ซอมแซมสถานทีแ่ละ  

ปรับปรงุตอเติมหองนํ้า 2  

หอง  และหองประกอบการ   

4  หอง 

เชิงคุณภาพ     

สถานศึกษามอีาคารที่

สมบรูณ   มีหองนํ้าเพิ่ม  2  

หอง   และหอง

ประกอบการ   4  หอง  ที่

สวยงาม   สะดวกและ

พอเพียง 

 

มฐ.11 

ตบช.11.1-11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.11 

ตบช.11.1-11.3 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

3.โครงการเสรมิสรางสังคม

แหงการเรียนรู 

 

1.เพื่อสรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษา 

2.เพื่อใหบุคลากร

ครู นักเรียน และ

ผูเกี่ยวของสามารถ

ใชประโยชนจาก

แหลงเรียนรูทัง้

ภายในและ 

ภายนอก 

3.เพื่อพฒันาการ

เรียนรูของผูเรียน 

บุคลากรและผูที่

เกี่ยวของ 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล – 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 1,346 คน  มีสวน

รวมในการใชแหลงเรียนรู 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนสามารถใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรู

ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาและนําความรูที่

ไดรับมาพฒันาคุณภาพชีวิต

ของตน 

มฐ.11 

ตบช.11.1 

กลยุทธท่ี 10 

พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

งานสารสนเทศและ

โสตทัศนูปกรณ 

มีการประสานงานและ

พัฒนาเครอืขาย 

2. เพื่อใหมรีะบบ

บรหิารจัดการศึกษาให

บรรลเุปาหมายตามที่

กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ 

3.มีการพฒันาระบบ

และเครอืขายขอมูล 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

จํานวน 76 คน 

นักเรียนทั้งโรงเรียนจํานวน 

1,276 คน 

เชิงคุณภาพ 

ผลการดําเนินงานสารสนเทศ

บรรลุตาม 

วัตถุประสงคที่วางไว และม ี

มฐ.12 

ตบช.12.3 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 การศึกษา ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม

เปนระบบและเอื้อประโยชน

ตอผูเกี่ยวของในการใชขอมลู

สารสนเทศ 

 

 

กลยุทธท่ี  11 

พัฒนาใหมรีะบบเครือขายอปุถัมภ การมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการสมัพันธชุมชน  1 เพื่อทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน

ตอสังคมทั้งในและ

นอกสถานศึกษา  

โดยผาน

กระบวนการคิด    

วางแผนกําหนด

กิจกรรมและ

ดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง       

2 ผูปกครองและ

ชุมชนเขามามีสวน

รวมในการพฒันา

สถานศึกษา  

 3. เพื่อใหมีการ

สรางและพฒันา 

 เชิงปริมาณ 

ครูและนักเรียน ระดับ ช้ัน

อนุบาล -  ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3  

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

ทุกคนมีสวนรวมในการให

ความรวมมือกัน ระหวาง

บาน   ชุมชน  องคกรทาง

ศาสนา   สถาบันทาง

วิชาการ  องคกรภาครัฐ 

และเอกชน  

เชิงคุณภาพ 

 เกิดความรวมมืออันดีใน

การทํากจิกรรมรวมกัน 

เชน การใหความใหความรู

แกชุมชน การเปน 

มฐ.2 

ตบช.2.4 

มฐ.9 

ตบช.9.3 

มฐ.13 

ตบช.13.1-13.2 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการรวมพลงัทําดีเพือ่

สังคม และสาธารณประโยชน 

 

 

 

 

 

แหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลง

เรียนรูทั้งภายใน

และภายนอก

สถานศึกษา 

4.เพื่อพฒันาการ

เรียนรูของผูเรียน

และบุคลากรของ

สถานศึกษา 

รวมทั้งผูทีเ่กี่ยวของ 

5.เพื่อใหมีการ

แลกเปลีย่นเรียนรู

ระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา

ระหวางสถานศึกษา

กับ   ครอบครัว  

ชุมชน และองคกร

ที่เกี่ยวของ  

1.  เพื่อใหผูเรียนได

รวมบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม

ทั้งในและนอก

สถานศึกษา  โดย

ผานกระบวนการ 

คิด   การวางแผน  

ซึ่งมีการกําหนด

กิจกรรม  และ 

แหลงความรู และใช

สถานที่ใหบริการแกชุมชน 

ระหวาง โรงเรียน  

ผูปกครอง และชุมชน เกิด

ความสัมพันธที่ดีในการ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

โดยผูปกครองและชุมชนมี

สวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ นักเรียน

ช้ั น อ นุ บ า ล  1  – ช้ั น

มัธยมศึกษาปที่  3  รวม

กิจกรรมทุกคน (1,349คน)  

 เชิงคุณภาพ   เพื่อให

ผู เ รี ย น ได ร ว มบํ า เ พ็ ญ

ประโยชนตอสังคม ทั้งใน

และนอกสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.2 

ตบช.2.4 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.โครงการเทิดทูนสถาบัน 

 

 

 

 

 

ดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง  

2. เห็นคุณคาใน

ตนเอง  มีความ

มั่นใจ  กลา

แสดงออกอยาง

เหมาะสม  เพือ่เปน

แนวทางปฏิบัติ 

 แกผูอื่น   

1 เพื่อใหนักเรียน

รักชาติ   ศาสน

กษัตริย  และรัก

ความเปนไทย 

2 เพื่อปลกูฝง

คุณธรรมและ

จริยธรรมใหผูเรียน

สุภาพ  นอบนอม 

3 เอื้ออาทรผูอื่น

และกตัญูกตเวที

ตอผูมีพระคุณ  

4 เพื่อใหนักเรียน

บํารุง  ดูแล  

กตัญู  สราง

ความสุข  ความ

สบายใจใหพอแม

ผูปกครองตาม

อัตภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ นักเรียน

ช้ันอนุบาล 1 – ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  3  รวม

กิจกรรมทุกคน (1,349คน)  

 เชิงคุณภาพ   

นักเรียนไดรับการปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมให

ผูเรียนสุภาพ  นอบนอม 

เกิดการพัฒนาความรู   รัก

ชาติ   ศาสนกษัตริย  และ

รักความเปนไทย  เอื้อ

อาทรผูอื่นและกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณโดย

รูจักใชประสบการณและ

ความสามารถนําไปใชเปน

ทักษะชีวิตตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.4 
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บทที่ 3 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 

เสริมสรางนักเรียน ใหมีทกัษะการดํารงชีวิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคําสอนครสิตศาสนามี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการวิถี

ธรรมริมฝง

เจาพระยา 

 

  เชิงปริมาณ       

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

– มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  

1,104  คน 

  เชิงคุณภาพ      

นักเรียนรอยละ 80  ยอมรับ

ความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกตางของกันและกัน 

1. ผูเรียนรอยละ  80  ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

2. ผูเรียนรอยละ 100 ทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมทัง้ในและนอก

สถานศึกษา 

 

มฐ.2 

ตบช.2.1-2.4 

2.โครงการ

เสริมสรางอัต

ลักษณลูก  

ซ.ศ. 

 

  เชิงปรมิาณ       

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

– มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

1,104 คน เขารวมโครงการ  

   เชิงคุณภาพ      

นักเรียนรอยละ 80  มีความ

สุภาพนอบนอม  มีจิตใจโอบ

ออมอารี  รูจักชวยเหลือผูอื่นมี 

ความมุมานะในการเรียน  และ

ชวยทํากิจธุระ  การงาน 

 

1. ผูเรียนมีความสุภาพ  นอบนอม 

2. ผูเรียนมีจิตใจโอบออมอารี  รูจัก

ชวยเหลือผูอื่น 

3.  ผูเรียนมีความมมุานะในการเรียน 

4.  ผูเรียนชวยทําธุระและการงาน   

 

มฐ.2 

ตบช.2.1-2.2 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

3.โครงการ

เยาวชนรุน

ใหมหัวใจ

คุณธรรม 

1 . เ พื่ อ ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมที่ดีงามใหแกนักเรียน

และการประพฤติปฏิบัติตนอยู

ใ น  ก ร อ บ ข อ ง คุ ณ ธ ร ร ม

จ ริ ย ธ ร ร ม จ น เ ป น นิ สั ย        

2.เพื่อใหผู เรียนเกิดความรัก

ความสามัคคี รวมมือกันในการ

สรางสรรคสังคมในโรงเรียน  

3.เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิด

ความตระหนักและต้ังใจฝกฝน

ตนเองใหเปนคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของโรงเรียน  เห็น

ความ สํ า คัญ ขอ ง คุ ณธร ร ม 

 จริยธรรมและหมั่นทําความดี

จนเปนนิสัย 

4.เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตใจ

เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละตน เพื่อ

สวนรวม 

นักเรียน 90 %  ตระหนักและ

ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของโรงเรียน 

มฐ.2 

ตบช. 2.1,2.4 

4.โครงการคน

ดีมีคุณธรรม 

คํ้าโรงเรียน 

 

1. เพื่อใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของคุณธรรม

จริยธรรมและหมั่นทําความดีจน

เปนนิสัย  

 2.   เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิด

ความตระหนักและต้ังใจฝกฝน

ตนเองใหเปนคนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม ตามคุณลักษณะอนั

พึงประสงคของโรงเรียน        

3.เพื่อใหทุกคนรูจักพระวาจา  

นักเรียนทุกคนฝกฝนตนเองให

เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

โรงเรียน 

 

มฐ.2 

ตบช. 2.1,2.4 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 ของพระเยซเูจาและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตและแบงปน

ใหกับผูสนใจได   

4.เพื่อใหพระวาจาเปนขาวดี

แหงความรอดสําหรับมนุษยทุก

คน (ตบช.2.1) 

 

  

กลยุทธท่ี 2 

เสริมสรางใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ มีความรูทางดานวิชาการ และศิลปะ  

ดนตร ีกีฬา ตามศักยภาพของตนเอง 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการ

เสริมศักยภาพ

นักกีฬา

ฟุตบอลสู

อาชีพ 

 

เชิงปริมาณ  

- ครูผูรับผิดชอบ 4 ทาน

ผูปกครองชวยสอน 3 ทาน 

- นักกีฬาฟุตบอล 100คน ไดฝก

พื้นฐานทักษะกีฬาฟุตบอลอยาง

ถูกตอง 

เชิงคุณภาพ  

ครูและนักเรียนมีศักยภาพใน

ดานกีฬาฟุตบอล มีสุขภาพ

แข็งแรงทัง้รางกายและจิตใจ 

1. โรงเรียนไดรบัรางวัลชนะเลิศ 

การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 

14  ป ของกรมพลศึกษา และ

รางวัลของเขตธนบุร ี

2. นักกีฬาของโรงเรียนไดพฒันา

คุณภาพทักษะดานกีฬาฟุตบอล 

เพื่อไปสูนักกีฬามืออาชีพ 

มฐ.1 

ตบช. 1.1-1.6 

2.โครงการ

สรางเสริม

ทักษะชีวิตแก 

ผูเรียน 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

ซางตาครูสศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีทักษะพิเศษ ความรู 

นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 

80 เห็นคุณคาในตนเอง มีความ

มั่นใจ  กลาแสดงออก 

 

 

มฐ.6 

ตบช. 6.1-6.4 

 



71 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 และสามารถสรางผลงาน

ทางดานนาฏศิลป, ดนตรีไทย   

คิดเปน  รอยละ 85 

 2 .  ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมี

ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม คิดเปน  รอยละ 80 

3.นักเรียนเกิดสุนทรียในการทํา

กิจกรรม สามารถคิดอยางเปน

ระบบ รูจกัการทํางานเปนหมู

คณะและใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยาเสพ

ติด  คิดเปน รอยละ 80 

อยางเหมาะสม 

2. นักเรียนที่เขารวมโครงการรอย

ละ  80 ไดรับการเสริมสรางใหมี

มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ

ผูอื่น 

 

 

3.โครงการ

เสริม สราง

ศักยภาพ

นักเรียน 

 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

ซางตาครูสศึกษาจํานวน 1,110 

คน 

 เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีทักษะพิเศษ ความรู

และสามารถสรางผลงาน

ทางดานนาฏศิลป, ดนตรีไทย   

คิดเปน  รอยละ 85 

 2 .  ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมี

ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม คิดเปน  รอยละ 80 

3.นักเรียนเกิดสุนทรียในการทํา

กิจกรรม สามารถคิดอยางเปน  

ระบบ รูจักการทํางานเปนหมู

คณะและใชเวลาวางใหเกิด 

1. นักเรียนมีทักษะพิเศษ ความรู

และสามารถสรางผลงานทางดาน

นาฏศิลป,  ดนตรีไทย   ดนตรี

ส า ก ล  

2 . นัก เ รี ยนสามารถ เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมี

ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

3. นักเรียนเกิดสุนทรียในการทํา

กิจกรรม สามารถคิดอยางเปน

ระบบ รูจักการทํางานเปนหมู

คณะและใช เ ว ล าว า ง ให เ กิ ด

ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

มฐ.2 

ตบช. 2.1 -2.4 

 

 



72 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 ประโยชนและหางไกลยาเสพ

ติด  คิดเปน รอยละ 80     

  

4.โครงการจัด

ระบบงาน

อนามัยและ

โภชนาการ

โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองไดถูกตอง  

2. เพื่ อจัดระบบบริการงาน

อนามัยโรงเรียน    

3.นักเรียนไดรับการสงเสริม

พัฒนาและบริก ารด านการ

บริโภคอาหารของนักเรียน  ให

เ ป น ไป ตามมาตรฐ านก ร ม  

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข   

4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน  

ครูและผูปกครองมีสวนรวมใน

การจัดกจิกรรมบริการงาน

อนามัย   โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษา  ที่เอื้อตอการพฒันา

ตนเองและชุมชน    

นักเรียนรอยละ 80 มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง  เขา

รวมกิจกรรมและสามารถนํามาใช

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม      

 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.2 
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กลยุทธท่ี 3 

เสริมสรางผูเรียน ใหมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานรูจักตัดสิน  

ใจอยางมีเหตุผล และแกปญหาไดดวยความรอบคอบ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.กิจกรรมฝกคิด

วิเคราะหตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู 8 กลุม

สาระการเรียนรู 

2.โครงการ

สงเสริมทกัษะทาง

วิชาการ   

- กิจกรรมตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู 8 กลุม

สาระ   

-กิจกรรมตาม

ความถนัดและ

ความสนใจของ

ผูเรียน 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันป.1 ม.3 

เชิงคุณภาพ 

ของนักเรียน ป.1-ม.3

สามารถสรปุความคิด 

แกปญหา กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ สรางสรรคงาน

จนประสบความสําเรจ็ 

ผูเรียนรอยละ  85 มีความรู

ความสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบคิดสรางสรรค สามารถ

ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมี

สติ 

มฐ.4 

ตบช. 4.1-4.4 

มฐ.10 

ตบช. 10.3 

1.กิจกรรมตาม

แผนการจดัการ

เรียนรู 8 กลุม

สาระการเรียนรู  

2.โครงการแตละ

กลุมสาระการ

เรียนรู   

 

ผูเรียนรอยละ 90 มีทักษะ

ในการแสวงหา ความรูดวย

ตนเองรักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

ผูเรียนรอยละ ๙๐มทีักษะในการ

แสวงหา ความรูดวยตนเองรัก

การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยู

เสมอ 

มฐ.5 

ตบช. 5.5 

มฐ.3 

ตบช. 3.4 

มฐ.10 

ตบช. 10.3 

มฐ.12 

ตบช. 12.3 
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กลยุทธท่ี  4 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรูที ่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการ

ปรับปรงุ

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ  

1. หลักสูตรสถานศึกษา  

2.ครูทุกกลุมสาระรวมกัน

ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา

และจัดกระบวนการเรียนรูที่ให

ผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริงจน

สรปุความรูไดดวยตนเอง 

 เชิงคุณภาพ  

1.สถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกบัทองถ่ิน  

 2.สถานศึกษามีรายวิชา

เพิ่มเติมทีห่ลากหลายใหผูเรียน

เลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

3.ครูผูสอนทุกคนมีความรู

ความสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริง  จนสรุปความรูได

ดวยตนเอง  

4. โรงเรียนมหีลกัสูตร

สถานศึกษาที่สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ทั้งของกระทรวง ศึกษาธิการ

และฝายการศึกษา อัครสังฆ

มณฑล   กรุงเทพฯ 

 

1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคลองกับทองถ่ิน   

2.โรงเรียนมีรายวิชาเพิ่มเติมที่

หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน

ตามความถนัด ความสามารถ และ 

ความสนใจ 

3.ครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง  

4.หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุ ท ธ ศั ก ร าช  2551  ทั้ ง ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการและฝาย

ก า ร ศึ ก ษา  อั ค ร สั ง ฆมณฑ ล 

กรุงเทพฯ 

 

มฐ.10 

ตบช. 10.1–10.4 
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กลยุทธท่ี 5 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนภูมปิญญาไทยภูมปิญญาทองถ่ิน และความเปนไทยใหกบัผูเรียน  

 และดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการ

รักษคุณคา

ภาษาไทย 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ  85  มีทักษะ

ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  

และต้ังคําถามเพื่อคนควาหา

ความรูเพิ่มเติม 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดพฒันาทักษะพฒันา

ทักษะการอาน   ฟง  ดู  พูด  

เขียน  และการต้ังคําถามอยาง

มีคุณภาพ 

1.นักเรียนมีนักเรียนมีความ

กตัญูกตเวทีแดพระสุนทร

โวหารซึง่เปนครูภาษาไทย 

2.นักเรียนมีความตระหนักถึง

ความสําคัญและคุณคาของ

ภาษาไทย 

 

มฐ.3 

ตบช. 3.1 -3.2 

2.กิจกรรม

มัคคุเทศก

นอย 

3. กิจกรรม

แฟนพันธุแท

ประวัติศาสตร

ไทย 

 

1.เพื่อใหมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคตามหลกัสูตร  

2.เพื่อวางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเรจ็ 

3.เพื่อทํางานอยางมีความสุข 

มุงพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเองทํางาน

รวมกับผูอื่นได  

ผูเรียนรอยละ 85 มีคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามหลักสูตร 

ผูเรียนสามารถวางแผนงาน และ

ดําเนินการจนสําเรจ็และทํางาน

รวมกับผูอื่นได 

มฐ.2 

ตบช.2.4 

4.กิจกรรม

บูรณาการงาน

อาชีพแบบ

เศรษฐกจิ

พอเพียง 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกคน อนุบาล – ม.3 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนรอยละ 90  มีทักษะ

การทํางาน  รักการทํางาน  

และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

มีความคิดสรางสรรคตามความ

ถนัด และสามารถนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

นักเรียนรอยละ 90  มีทักษะการ

ทํางาน  รักการทํางาน  และมเีจต

คติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความคิด

สรางสรรคตามความถนัด และ

สามารถนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มฐ.3 

ตบช.3.1-3.3 
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กลยุทธท่ี 6 

 ปรับโครงสรางการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนเกอภาพดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

งานนโยบาย

และแผน 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหารจํานวน 9 คน 

คณะกรรมการบรหิารจัด

การศึกษาโรงเรียน 
บุคลากรครู นักเรียน พนักงาน 
เชิงคุณภาพ 
ผลการดําเนินงานบรรลุตาม

ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคการจัดต้ัง

สถานศึกษาและเกิดผลกระทบ

ที่ดีตอชุมชนทองถ่ิน ผูมสีวน

เกี่ยวของพึงพอใจ 

โรงเรียนมกีารพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

มฐ.14 

ตบช.14.1 -14.2 

 

กลยุทธท่ี 7 

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงกําหนด 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

งานประกัน

คุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

ผูบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจัด

การศึกษาโรงเรียน 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

คณะกรรมการรับผิดชอบ

มาตรฐาน 

โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพที่

เขมแข็งและไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานภายในและภายนอก 

 

มฐ.12 

ตบช.12.1–12.6 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 เชิงคุณภาพ 

การประกันคุณภาพของ

โรงเรียนมปีระสทิธิภาพ 

และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน

ทองถ่ิน ผูมสีวนเกี่ยวของพึง

พอใจ 

  

 

กลยุทธท่ี 8 

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

1.งานพัฒนา

บุคลากร  

2.โครงการ

พัฒนา

บุคลากร 

3.งานสรรหา

บุคลากร  

4.แฟมพัฒนา

งาน 

เชิงปริมาณ 

ครูทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทุกคนไดรบัการพัฒนา

สูมืออาชีพ  เปนผูเช่ียวชาญ

ดานการสอนใชสื่อเทคโนโลยี มี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  ตาม                    

บทบาทหนาทีอ่ยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรครู รอยละ  80  มี

ประสิทธิภาพในดานการจัดการ

เรียนการสอนมากข้ึน 

2. บุคลากรครู รอยละ  80  มี

ความรูและสามารถถายทอด

ความรูความเขาใจใหผูอื่นได 

 3. บุคลากรครรูอยละ 90   มี

ความเปนหน่ึงเดียวกันมาก 

มฐ.7 

ตบช. 7.1 -7.9 

มฐ.8 

ตบช. 8.4 

มฐ.9 

ตบช. 9.1 

 

5.โครงการ

จัดการความรู

สูการพัฒนา

องคกร 

 

เชิงปริมาณ  

ครู 76  คน 

เชิงคุณภาพ  

บุคลากรครูไดรบัการพัฒนาผาน

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

บุคลากรครรูอยละ 90 ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการ

นําเสนอ Best Practice  ของแต

ละคนมาแบงปนภายในองคกร 

 

มฐ.7 

ตบช. 7.1–7.8 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

6.โครงการครู

ยุคใหมหัวใจ

คุณธรรม 

 

เชิงปริมาณ   

ครูจํานวน   76  คน 

เชิงคุณภาพ   

 1.ครูทุกคนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณคร ู

2.ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่

ดีและไดรับการพฒันาผาน

กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ครูรอยละ  100   มีคุณธรรม 

จริยธรรม  

2. ครูทุกคนปฏิบัติหนาที่ไดเต็ม

ศักยภาพ 

 

มฐ.7 

ตบช. 7.1–7.8 

 

กลยุทธท่ี 9 

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ

สะดวกและการบริการที่สงเสริมการเรียนรู 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการ

สิ่งแวดลอม 

รมรื่น 

สวยงาม 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 

มัธยมศึกษาปที่  3  เขารวม

โครงการ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนตระหนักถึงปญหา รู

คุณคา อนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

นักเรียนรอยละ 70 ตระหนักถึง

ปญหา รูคุณคา อนุรักษและ

พัฒนาสิง่แวดลอมในโรงเรียนให 

รมรื่น  สวยงาม 

มฐ.11 

ตบช. 11.1 -11.3 

2.โครงการ

ซอมแซม 

ปรับปรงุและ

ตอเติมอาคาร 

เชิงปริมาณ 

ซอมแซมสถานที่และ  ปรบัปรุง

ตอเติมหองนํ้า    2  หอง   และ

หองประกอบการ   4  หอง 

 

1.มีอาคารทีส่มบูรณและหอง

ประกอบการทีส่วยงาม    

เพียงพอ   เอื้อตอการใช

ประโยชน 

2.ครู  นักเรียน  พนักงาน   และ 

มฐ.11 

ตบช.11.1 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

 เชิงคุณภาพ     

สถานศึกษามีอาคารทีส่มบูรณ   

มีหองนํ้าเพิ่ม  2  หอง   และ

หองประกอบการ   4  หอง  ที่

สวยงาม   สะดวกและพอเพียง 

ผูปกครอง  มีอาคารและพื้นที่ใช

สอยเอือ้ตอการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

 

3.โครงการ

เสริมสราง

สังคมแหงการ

เรียนรู 

 

เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล – ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

1,276 คน  มีสวนรวมในการใช

แหลงเรียนรู 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนสามารถใชประโยชน

จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาและนํา

ความรูที่ไดรับมาพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตน 

ครู นักเรียนและผูปกครองรอยละ 

80  มีสวนรวมในการใชประโยชน

จากแหลงเรียนรู 

 

มฐ.11 

ตบช. 11.1–11.3 

 

กลยุทธท่ี  10 

พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

งาน

สารสนเทศ

และโสตทัศนู 

ปกรณ 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

จํานวน 79 คน 

นักเรียนทั้งโรงเรียนจํานวน 

1,276 คน 

 

โรงเรียนมรีะบบสารสนเทศที่

ทันสมัยและระบบสารสนเทศ

ครอบคลมุพรอมใหทุกหนวยงาน

สามารถนําขอมลูไปใชประโยชน

ได 

มฐ.12 

ตบช.12.3 
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กลยุทธท่ี  11 

พัฒนาใหมรีะบบเครือขายอปุถัมภ การมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

1.โครงการ

สัมพันธชุมชน 

เชิงปริมาณ 

ครูและนักเรียน ระดับ ช้ัน

อนุบาล -  ระดับมัธยมศึกษาป

ที่ 3  โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

ทุกคนมีสวนรวมในการใหความ

รวมมือกัน ระหวางบาน   

ชุมชน  องคกรทางศาสนา   

สถาบันทางวิชาการ  องคกร

ภาครัฐ และเอกชน  

เชิงคุณภาพ 

 เกิดความรวมมืออันดีในการทํา

กิจกรรมรวมกัน เชน การให

ความใหความรูแกชุมชน การ

เปนแหลงความรู และใชสถานที่

ใหบรกิารแกชุมชน ระหวาง 

โรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน 

เกิดความสัมพันธที่ดีในการ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดย

ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวม 

1. โรงเรียนกบัชุมชนมีความ

รวมมือในการจัดกจิกรรมเพือ่

สรางความสัมพันธกบัชุมชน   

2.  มีองคกรตาง ๆชวยสนับสนุน

ใหบรกิารในการรวมกิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํา 

กิจกรรมรวมกันระหวางชุมชนกับ

โรงเรียน 

 

 

2. โครงการ

รวมพลงัทําดี

เพื่อสงัคม 

และสาธารณ 

ประโยชน 

 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  3  รวม

กิจกรรมทุกคน 

เชิงคุณภาพ    

เพื่อใหผูเรียนไดรวมบําเพญ็

ประโยชนตอสังคม ทัง้ในและ

นอกสถานศึกษา   

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล – ช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่3 ทุกคน  

ไดรวมบําเพญ็ประโยชนตอสังคม

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.3 
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โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

3.โครงการ

เทิดทูน

สถาบัน 

 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  3  รวม

กิจกรรมทุกคน  

 เชิงคุณภาพ    

นักเรียนไดรับการปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมให

ผูเรียนสุภาพ  นอบนอม เกิด

การพัฒนาความรู   รักชาติ   

ศาสนกษัตริย  และรกัความเปน

ไทย  เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณโดยรูจักใช

ประสบการณและความสามารถ

นําไปใชเปนทักษะชีวิตตอไป 

 

นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ  

90 ที่เขารวมกิจกรรมไดรบัการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมให

ผูเรียนสุภาพ  นอบนอม เกิดการ

พัฒนาความรู   รักชาติ   ศาสน

กษัตริย  และรักความเปนไทย  

เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที

ตอผูมีพระคุณโดยรูจักใช

ประสบการณและความสามารถ

นําไปใชเปนทักษะชีวิตตอไป 

 

มฐ.2 

ตบช. 2.1-2.3 
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 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการสงเสรมิ

ความฉลาดทางสุข

ภาวะ 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนนักเรียน 1,276  คน 

2. ครู ผูบรหิาร บุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน 76 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนและชุมชน  

ไดเขารวมในกระบวนการเรียนรู

เพื่อพฒันาระดับพฤติกรรมความ

ฉลาดทางสุขภาวะเพิ่มข้ึน 

 2. ครู ผูบริหาร บุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน ไมตํ่า

กวา  80 คน มีความสามารถใน   

การจัดการเรียนรูเพื่อสรางเสรมิ

ความฉลาดทางสุขภาวะใหกบั

นักเรียน 

 

1 รอยละ 80 ของเกลุมเปาหมาย

มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุข

ภาวะเพิ่มข้ึน 

2.รอยละ80 ของผูบรหิาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนมพีฤติกรรม การบรหิาร

และจัดการเรียนรูเพื่อสรางเสรมิ

ความฉลาดทางสุขภาวะแก

นักเรียน 

 

มฐ.1 

ตบช.1.1-1.6 
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2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ดี

มาก 

ดี

เยี่ยม 

1.1  มีนํ้าหนักสวนสงูเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 
1 

0.97 
   

 
  

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 1.44      

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 1.45      

1.4 หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
1 

0.96 
   

 
  

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 1 5 4.87      

 

รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

 1.โครงการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 2.กิจกรรมประจําวัน 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 1 

        โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมประจําวัน มุงเนนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุข

นิสัยที่ดี ผานทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม

เสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม เกมการศึกษา ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียน

สามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการดานรางกายมีรางกายที่เจริญเติบโตตามวัย สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยาง

คลองแคลว มีสุขนิสัยที่ดีและรูจักการดูแลตนเอง นอกจากกิจกรรมประจําวันแลวยังมีโครงการสงเสริมสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อใหนักเรียนระดับอนุบาลไดมีพัฒนาการครบทั้ง  4  ดาน คือ ทางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  

และในขณะเดียวกันเด็กๆก็ไดเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคติดตอและยาเสพติด 

ผลการพัฒนา 

        จากการจัดกิจกรรม/และโครงการตางๆ  ในชีวิตประจําวันและ เพื่อใหผูเรียนไดมีพัฒนาการครบทั้ง  4  

ดาน คือ ทางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  และในขณะเดียวกันเด็กๆก็ไดเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงจาก

โรคติดตอและยาเสพติด    มผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1  อยูในระดับ ดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรมีกําหนดแผนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กใหเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งผานการจัด

กิจกรรม หลัก  6  กิจกรรม  และในกิจกรรมประจําวันใหหลากหลายมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี  2   เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสกึที่ดีตอตนเอง 
1 

 

0.98 
    

 

 

2.2  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 1 0.96      

 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 1 0.98      

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาติ 
2 

 

1.98 
    

 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 2 5 4.90      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.โครงการยุวชนตัวนอย 

2.กิจกรรมหลัก 6  กิจกรรม 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 3 

        โรงเรียนมผีลการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาผูเรียนใหมพีัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัยโดยจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพจิตและสุนทรียภาพสมวัยผานทางการจัดกจิกรรมหลัก 6  กิจกรรม คือ 

กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสร/ี

เลนตามมุม เกมการศึกษา ซึง่เปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถแสดงออกตามข้ันพฒันาการดานอารมณและจิตใจ

อยางเหมาะสมวัย มีจิตใจเบกิบานแจมใส มกีารควบคุมตนเองและมีความมั่นคงทางอารมณสูง มมีนุษยสัมพันธที่ดี

ตอเพื่อน ครู และผูอื่น สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางดี เชนการทํากจิกรรมเรียนรูรวมกบัเพื่อน การ

เลนกบัเพือ่นเปนตน มีความช่ืนชอบตอธรรมชาติรอบตัวและมีความสุขในขณะสรางงานศิลปะ เลนดนตรีและทํา

กิจกรรมการเคลื่อนไหว ผานโครงการยุวชนตัวนอย 

ผลการพัฒนา 

         จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 กิจกรรมหลัก ไดแก กจิกรรมกลางแจง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ กจิกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสร/ีเลนตามมมุ เกมการศึกษา และโครงการยุวชนตัว 
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ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจทีเ่หมาะสมกบัวัยและมจีิตใจเบิกบานแจมใสสามารถควบคุม

ตนเองในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขดี สงผลใหผูเรียนมผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที๒่ อยูในระดับ 

ดีมาก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

         โรงเรียนควรจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมทีมุ่งเสริมสรางพัฒนาการทางอานอารมณ จิตใจทีเ่หมาะสมกับวัย

ของผูเรียนใหหลากหลายมากข้ึนมีการกําหนดแผนในการพฒันาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยใชโครงการ/กจิกรรมทีเ่หมาะสมกับ

ผูเรียน 

 

มาตรฐานท่ี  3   เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอ

แม ครูอาจารย 
2 

 

  1.9 

     
     

3.2 มีความซื่อสัตยสจุริต ชวยเหลือแบงปน 1  0.95          

3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 1  0.96          

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา

ที่ตนนับถือ 
1 

 

 0.97 

     
    

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี  3  5   4.8         

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.โครงการบรูณาการจัดการความรูดวย Storyline Approach 

2.กิจกรรมคายบูรณาการการเรียนรู 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 3 

        โรงเรียนมีการสงเสรมิใหผูเรียนสามารถแสดงออกตามลําดับข้ันของพัฒนาการทางสงัคมอยางเหมาะสมกับ

วัย สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของหองเรียนและระเบียบของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  สามารถบอก

เหตุผลและสะทอนความเขาใจไดวาการกระทําใดถูกการกระทําใดผิด  มีการเรียนรูในการพึง่พาชวยเหลือตนเอง

และผูอื่นไดอยางมปีระสิทธิภาพ  มีความรักตอผูอื่น มีจิตอาสา รูจักการใหและแบงปน  สามารถปรับตัวในการอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  นอกจากกิจกรรมประจําวันแลวยังมีโครงการบรูณาการการจัดการความรูดวย

Storyline Approach และ กิจกรรมคายบูรณาการใหกบัผูเรียน 
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ผลการพัฒนา 

         จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กจิกรรมตางๆทีห่ลากหลาย เพื่อฝกใหผูเรียนเปนผูมีวินัย 

รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย  มีความซื่อสัตยสุจริต รูจกัการชวยเหลอืแบงปน  เลนและ

ทํางานรวมกบัผูอื่นได  สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สงผลใหผูเรียนมผีลการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรมีการกําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยใชโครงการ/กิจกรรมทีเ่หมาะสมกับผูเรียน 

 

มาตรฐานท่ี  4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

4.1   สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางต้ังใจ 

และรักการเรียนรู 
1 

 

0.86 

    
  

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิด

จากประสบการณการเรียนรู 
1 

 

0.85 

    
  

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
1 

 

0.87 

    
  

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
1 

 

0.84 

    
  

4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
1 

 

0.89 

    
  

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี  4  5 4.31      

รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program U.K. 

2.กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายในเฟองฟาเกมส 

3.กิจกรรมการเรียนรูดนตรีและอเิลคโทรน 

4.โครงการหนูนอยคนเกง 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 4 

       โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมประจําวัน ซึ่งมุงเนนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรูมีการ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองมทีักษะในการสื่อสารมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัยผาน กิจกรรมการ



87 
 
เรียนรูภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program U.K. และการเรียนรูภาษาอังกฤษกับครูตางชาติ กิจกรรมการ

เรียนรูComputer กิจกรรมการเรียนรูดนตรีและอิเลคโทรน โครงการหนูนอยคนเกงกจิกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน

เฟองฟาเกมส กจิกรรมวันเด็กการดําเนินการที่กลาวมาน้ีมีผูใหการสนับสนุนอยางหลากหลาย  

ผลการพัฒนา 

         จากการจัดกิจกรรมกจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program U.K ,   กิจกรรมแขงขัน

กีฬาสีภายในเฟองฟาเกมส ,   กิจกรรมการเรียนรูดนตรีและอิเลคโทรน และ โครงการหนูนอยคนเกง พบวาผูเรียน

มีพัฒนาการทางดานสติปญญาทีเ่หมาสมกับวัย  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี 

สงผลใหผูเรียนมผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4  อยูในระดับ ดีมาก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

        โรงเรียนควรสงเสรมิใหมกีิจกรรม/โครงการที่มุงพัฒนาทักษะทางดานสติปญญาใหแกผูเรียนเพื่อใหไดรับ

ประสบการณตรงทีส่อดคลองกบัการดําเนินชีวิตในปจจบุัน 
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ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   

มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอ 

ใช 
ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ

นํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

2 

 

1.93 

     
 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่

สอดคลองกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่

หลากหลาย สอดคลองกบัความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

2 

 

 

1.94 

     

 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนทีส่รางวินัยเชิงบวก 2 1.91      

5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคลองกบัพัฒนาการของเด็ก     2 

 

1.92 

 

     

 

5.5  ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ

สรปุรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก

ผูปกครอง 

2 

 

1.92 

     

 

5.6 ครูวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูที่ตน

รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด

ประสบการณ 

2 

 

1.90 

     

 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได

ตลอดเวลา 
2 

 

1.90 

     

 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง 
2 

1.92      

 
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัย 
2 

 

1.92 

     

 

5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อ

ใชประโยชนในการพฒันาเด็ก 
2 

 

1.90 

     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 5 20 19.16      
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รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

1.สงครเูขารบัการสัมมนากับฝายการศึกษาฯ 

2.การประชุมสายช้ันเพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

3.การนิเทศการจัดการเรียนรู 

4.การจัดสภาพโรงเรียนและภายในหองเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของเด็ก 

5.สงเสริมใหครูไดรับการอบรม /สัมมนา/ ดูงานทั้งในและนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อนําความรูที่ไดรับมา

พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยทันตอเหตุการณ 

6.ครูมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ที่หลากหลายและสอดคลอง กับพัฒนาการของเด็กในแตละราย 

สงเสริมใหครูผูสอนทุกระดับช้ันจัดทําวิจัยทั้งดานการเรียนและพฤติกรรมของเด็กนักเรียน 

7.ครูมีปฎิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง  มีการเชิญผูปกครองรวมกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งไดรับการตอบรบัที่

ดีมาก  ผูปกครองพึงพอใจในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 5  

        โรงเรียนเห็นความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การวัดและการประเมินผล การอบรมดูแลเด็กโดยสอดแทรกการสงเสริมใหเด็กมี

ความประพฤติดีปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับการเรยีนรู

และพัฒนาการของเด็กตามวัย ครูมีการใชสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู ครูจัดสภาพแวดลอมภายใน

หองเรียนที่มีบรรยากาศอบอุน สะอาด ปลอดภัย สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ครูมีการประชุมกันเพื่อวางแผน

จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อใหไดวิธีประเมินที่หลากหลายครบทั้ง 6  กิจกรรมและนําผลที่ไดจาก

การประเมินไปใชปรับปรุงการจัดกิจกรรมและแกไขปญหา พัฒนาการเด็กสถานศึกษาทําการกํากับ นิเทศ ติดตาม

ผลและประเมินผลโดยทําการนิเทศครูปฐมวัยรวมกับฝายการศึกษา เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีการนําผล

ประเมินไปพัฒนาการจัดการศึกษารวมกัน   

ผลการพัฒนา 

        จากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูในระดับปฐมวัย จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆที่หลากหลาย สงผลใหมีผล

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่๕ อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

         โรงเรียนควรสงเสรมิใหครูไดรับการอบรม /สมัมนา/ ดูงานทั้งในและนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อนํา

ความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลพฒันาการ และการทําวิจัย ใหมี

ความทันสมัยทันตอเหตุการณ 
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มาตรฐานท่ี  6  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
3 

 

  2.94 

     
     

6.2 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคิดริเริ่มที่เนนการพฒันาเด็กปฐมวัย 
3 

  2.94          

6.3 ผูบรหิารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวม

และใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เปนฐานคิดทัง้ดานวิชาการและการจัดการ 

3 

  2.94          

6.4 ผูบรหิารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาให

บรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

3 

 

  2.95 

     
    

6.5 ผูบรหิารสงเสริมและพฒันาศักยภาพ

บุคลากรใหมปีระสทิธิภาพ 
3 

  2.95      

6.6 ผูบรหิารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 

  2.95      

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการ

บรหิารจัดการศึกษาปฐมวัย 
2 

  1.97      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 6 20 
 

19.64  

        

รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.โครงการคลงัความรูสูครูมืออาชีพ 

2.โครงการครูยุคใหมหัวใจคุณธรรม 

3.โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม 

4.การผลิตสื่อนวัตกรรม 

5.การทําวิจัย 

6.การนิเทศของฝายการศึกษาและครูในเขต 3 

7.กิจกรรมคายบูรณาการ 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 6 

          โรงเรียนดําเนินการประสานความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งบุคลากรฝายการศึกษาในอัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมวางแผนเพื่อจัดสงครูและบุคลากรเขารับการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สื่อ

นวัตกรรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งมีการกํากับนิเทศติดตามประเมินผลครูและบุคลากรดวย 

มีการจัดสภาพแวดลอมภายนอกและภายในอาคารใหเอื้อตอการเรียนรู  ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแหลง

เรียนรูที่เปนธรรมชาติรมรื่น  มีการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด มีบุคลากรคอยดูแลเด็กอยางใกลชิด 

ผลการพัฒนา 

  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหครูมีความรู

ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ สังคม และสติปญญาอยูในเกณฑที่ดี และจากการสราง

แรงจูงใจที่ดีเพื่อใหบุคลากรไดทํางานอยางอุทิศตนเพื่อองคกรทําใหผูปกครอง ผูเรียน ชุมชนเกิดความพึงพอใจ

สงผลใหมาตรฐานดานผูบริหารมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6  อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามวุฒกิารศึกษาปฐมวัยและสงเสริม

บุคลากรใหไดรบัการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ทันตอเหตุการณในโลกปจจุบัน 

 

มาตรฐานท่ี  7  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

และนําสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
4 

 

  3.76 

     
     

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมสีวนรวมทุกฝาย

ตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

4 

  

 

  3.70 

         
    

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ

ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4 

   

 3.65 

        
    

7.4 สรางการมสีวนรวมและแสวงหาความ

รวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน 
4 

 

 3.74 

     
    

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็ก

อยางรอบดาน 
4 

 

 3.70 

     
    

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 7  20 18.55         
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รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)  

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.การสัมมนาเรือ่งคุณคาพระวรสารสูการเรียนการสอน 

2.การประชุมและการประเมินช้ันเรียนคุณภาพ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  7 

  โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามโครงสรางการบริหารงานในระบบบริหารคุณภาพ

ของโรงเรียนโดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหแก

บุคลากรในโรงเรียน ตามขอบขายของงานที่ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม   นอกจากน้ีโรงเรียนไดนํา

หลักธรรมของคริสตศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ มีกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารและ

การจัดการศึกษา เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาความรู ความสามารถและมีการบริหารจัดการศึกษา

อยางเปนระบบ  

ผลการพัฒนา 

       จากการดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2554-2558  และแผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา  2555  สถานศึกษาไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการ ซึ่งมีงานดานการประเมินคุณภาพ

การศึกษารวมอยูดวย และไดจัดใหมีระบบการบริหารงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  มีการกําหนดโครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประชุมทําความเขาใจระบบงาน

มาตรฐาน  มีการแบงมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกับบุคลากรทุกคนไดรวมรับผิดชอบ  มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน

เปนประจําทุกป รวมทั้งมี การจัดการสัมมนา  เรื่องคุณคา  พระวรสารสูการเรียนการสอน  มีการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ และมีการประเมินช้ันเรียนคุณภาพ  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ

พัฒนาเด็กอยางรอบดาน สงผลใหมาตรฐานดานการจัดการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่

7   อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมครหูรอืบุคลากรที่เกีย่วของในเรื่องการทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ ควรมีการจัดกจิกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกบุคลากรหรือผูที่เกี่ยวของ 
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มาตรฐานท่ี  8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา 1 
 

0.98 

     
     

8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่ 1 
0.98          

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ 1 
0.91          

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
0.5 

 

0.48 

     
    

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

0.5 

0.44      

8.6จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
1 

0.98      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 8 5 4.77         

 

รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.แผนปฏิบัติงานประจําป 

3.โครงการสงเสรมิระบบประกันคุณภาพ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 8 

 โรงเรียนไดประชุมทําความเขาใจระบบงานมาตรฐานมีการแบงมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกับบุคลากรทุกคน

ไดรวมรับผิดชอบ มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมรับการอบรมการเปนผูตรวจ

ประเมินกับคณะเซนตปอล เดอรชาตร และฝายการศึกษาในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ การดําเนินงานมีการ

กําหนดแผนงาน มีการปฏิบัติ ประเมินผล และนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ที่มีผูบริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  
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ผลการพัฒนา 

 สถานศึกษา มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการที่มีการกําหนดงานดานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา และกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งไดจัดระบบการบริหารงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปนไปตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากน้ันโรงเรียนไดจัดทําโครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

และประชุมทําความเขาใจระบบมาตรฐานมีการแบงมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกับบุคลากรทุกคนไดรวมรับผิดชอบ มี

การตรวจสอบคุณภาพภายใน และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมรับ คณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพ

การศึกษา  อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาในครั้งตอไปสงผลให

มาตรฐานดานสถานศึกษามผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8  อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับการเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับประสบการณตรงและมีความรูความเขาใจที่ตรงกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

ใหดีย่ิงข้ึน 

 

ดานท่ี  3   มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี 9   สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
2.5 

 
 2.15 

     
     

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรทีเ่กี่ยวของ 

2.5 

  
 
  2.31 

         

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี  9  5   4.5         

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.โครงการวิถีธรรมริมฝงเจาพระยา 

2.กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ  สานสายใย  สายสัมพันธแมลูก 

3.กิจกรรมการเตนแอโรบิค  วันพอ รัชกาลที่ 9 พออยูหัวแหงแผนดินสยาม 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 9 

 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ

ดานวิชาการ กระบวนการกอเกิดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา โดยเนน
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การมีสวนรวมในการสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน เปนการสงเสริมใหนักเรยีนไดเรยีนรูจาก

การปฏิบัติจริง  และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น  โครงการวิถีธรรมริมฝงเจาพระยา ที่ฝกทักษะการคนควา

ความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูในชุมชน เชน ชุมชนกุฏีจีน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  ชุมชุนกุฏีขาว  มีการเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เชน กะดีจีน  ศิลปในซอย  ครั้งที่ 3  นอกจากน้ีโรงเรียนไดจัดกิจกรรมรวมกับ

ชุมชน เพื่อรณรงคใหชุมชนรักการออกกําลังกาย โดยมีการเดินเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม สานสายใย สายสัมพันธ

แม-ลูก 

ผลการพัฒนา 

        จากการจัดกิจกรรมการเดินเพื่อสุขภาพ สานสายใย สายสัมพันธ กิจกรรมวันพอและโครงการวิถีธรรมริม

ฝงเจาพระยา พบวาผูเรียนมีทักษะกระบวนการการเรียนรูที่กวางไกล มีการใชแหลงเรียนรูจากสถานศึกษาและ

ชุมชนใกลเคียงในการคนควาหาขอมูลที่สอดคลองกับแผนการการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฎิบัติตนเปนคนดีของสังคม และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขดี สงผลให

ผูเรียนมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9  อยูในระดับ ดีมาก 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนและมีโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลอง

กับแผนการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย  

 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมพฒันาเด็กใหบรรลุ

ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
3 

2.85     

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 1.94     

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี  10  5 4.79     

 

รองรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

1.โครงการสงเสรมิอัตลกัษณลูก ซ.ศ. 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  10 

 โรงเรียนมีการสรางความตระหนัก จัดสงบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการสัมมนา    ฝกอบรม   เพื่อเตรียม

เด็กใหมีความรู และสรางเสริมประสบการณโดยรับทั้งเด็กชาย -  หญิงเพื่อใหความรูตามแนวทางพระศาสนจักร

คาทอลกิสรางเด็กใหมีคุณธรรมมีความรู เปนคนดีของสังคม โดยมีการจัดสงเสริมโครงการดังน้ี โครงการสงเสริมอตั

ลักษณลูก ซ.ศ.  กิจกรรมพาไปศึกษาแหลงความรูภายนอกสรางความเขาใจ รับรู รับฟงในความสําคัญของวิถีชีวิต

ของคนในแตละศาสนา เกิดความภาคภูมิใจ  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ผลการพัฒนา 

  จากการจัดกจิกรรมและโครงการตางๆ  รวมทั้งจัดสงบุคลากรทีเ่กี่ยวของเขารับการสัมมนา    ฝกอบรม   

เพื่อเตรียมเด็กใหมีความรู และสรางเสรมิประสบการณโดยรบัทั้งเด็กชาย -  หญิงเพื่อใหความรูตามแนวทางพระศา

สนจักรคาทอลกิและมีการจัดโครงการสงเสริมอัตลักษณลกู ซ.ศ.      ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่   10  

อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนควรมีแผนการจัดสงบุคลากรทีเ่กี่ยวของเขารับการสมัมนา ฝกอบรม  ตามแนวทางพระศาสนจักร

คาทอลกิเพื่อสรางเด็กใหมีคุณธรรมมีความรู เปนคนดีของสงัคม  โดยมีโครงการ/กจิกรรมใหหลากหลาย  

 

 

ดานท่ี  5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

มาตรฐานท่ี  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี 

ดี

มาก 

ดี

เยี่ยม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสรมิสนับสนุน

ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 
 

 1.94 

     
     

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2  1.89          

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 11 5   4.83         

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1.โครงการคนดี  มีคุณธรรม  คํ้าโรงเรียน 

2.กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 11 

        โรงเรียน ใหการศึกษาตามแนวทางเรียนรู ทั้งเด็กชาย-หญิงเพื่อใหความรูตามแนวทางพระศาสนจักร

คาทอลิกใหเปนคนดี ซื่อสัตย รักความสะอาด มารยาทงาม สรางคนใหมีคุณธรรม มีความรูจากการสรางเสริม

ประสบการณ ทักษะพื้นฐานพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาสมวัยและ

ความรูพื้นฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

เกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก  มีการจัดโครงการคนดี มีคุณธรรมคํ้าโรงเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญของการทํา

ความดี เขาใจผูอื่น รับรู รับฟง เรื่องราวตางๆ ได  

ผลการพัฒนา 

     จากการจัดโครงการคนดี  มีคุณธรรม  คํ้าโรงเรียน และ กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย เพื่อสงเสริม

พัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา พบวาผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการ

เปรียบเทียบ การสังเกต การต้ังสมมุติฐาน/การทดลอง และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเหมาะสมกับวัย เชน มี

ความซื่อสัตย มีกิริยามารยาทที่งดงาม รักความสะอาด เปนตน  สงผลใหผูเรียนมีผลการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานที ่11  อยูในระดับ ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

           โรงเรียนควรสงเสริมใหมีกิจกรรม/โครงการที่มุงพัฒนาสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกําลงักายสม่ําเสมอ 
0.5 

0.48 
    

 

1.2 มีนํ้าหนัก สวนสงู และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 

0.5 

0.47 

    

 

1.3 ปองกันตนเองจากสิง่เสพติดให

โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสีย่งตอความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา

ทางเพศ 

1 

0.94 

    

 

 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ 

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
1 

0.93 
    

 

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ

ผูอื่น 
1 

0.93 
    

 

1.6 สรางผลงานจากการเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ี

นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 

1 

0.85 

    

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 1 5 4.62      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนจัดโครงการและกจิกรรมที่สงเสรมิสุขภาวะผูเรียนดังน้ี 

1. โครงการระเบียบดี  มีวินัย  ใจเปนสุข 

    -  กิจกรรมจัดระเบียบแถว 

    -  กิจกรรมตรวจเย่ียมนักเรยีน 

    -  กิจกรรมเขาคิวสรางวินัย 
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 -  กิจกรรมสวัสดีคุณคร ู

 -  กิจกรรมตอนเชาที่หนาเสาธง 

 -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 

2. โครงการความรูคูสุขภาวะ 

 -  กิจกรรมใหความรูและบริการดานสุขภาพ 

 -  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกายและช่ังนํ้าหนัก – วัดสวนสูง 

 -  กิจกรรมกายบริหารยามเชาวันสุกร 

 -  กิจกรรมฝกซอมกีฬาและสงเขารวมแขงขัน 

 -  กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน”เฟองฟาเกมส” 

3. โครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน 

 -  กิจกรรมรักษมรดกไทย 

 -  กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรสีากล 

 -  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 -  กิจกรรมสรางมลูคาเพิ่มกับผูเรียน 

4. โครงการสรางเสรมิทักษะชีวิตแกผูเรียน 

 -  กิจกรรมโลกกวางทางการศึกษา 

 -  กิจกรรมREACH  THE  STAR 

 -  กิจกรรมDANCING  TEAM 

 -  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

5. โครงการสงเสริมศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสูอาชีพ 

6.  โครงการคายลกูเสือ – เนตรนาร ี

7.  โครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนใหความสําคัญผูเรียนทีจ่ะใหผูเรียนมสีุขภาวะที่ดีเปนไปตามวัยของตนเองโดยฉพาะความเปน

ปกติทางรางกายและจิตใจสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุข  ดังน้ันจึงจัดใหมีโครงการและกิจกรรมทีห่ลากหลายให

นักเรียนเขารวมไมวาจะเปนดานศิลปะ  ดนตรี / นาฏศิลป  กีฬา  นันทนาการ 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมใหนักเรียนเขารวมในสวนนักเรียนที่ตองพัฒนากจ็ะไดรบัการพัฒนาใหเกิด

ความสมบรูณมากข้ึนและในสวนนักเรียนทีส่มบูรณแลวก็จะเปนการสงเสรมิใหดีย่ิงข้ึนโดยสรปุคือจะเปนเติมเต็ม

ผูเรียนทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคมและสติปญญาโดยเทาเทียมกัน 

แนวทางการพัฒนา 

   โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาทีเ่ปนโครงการและเปนกิจกรรมที่ชัดเจนเปนแผนงานของโรงเรียนที่

ชัดเจนและตอเน่ืองไมใชกิจกรรมเฉพาะกิจซึ่งจะทําใหเปนการแกไขหรือพัฒนา  สงเสริมที่จริงจังโดยผลการ

ดําเนินงานน้ันพรอมทีจ่ะพฒันาอยางตอเน่ือง 
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มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตร 
2 

 

1.98 
    

 

2.2  เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที

ตอผูมีพระคุณ 
1 

 

0.99 
    

 

2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกตาง 
1 

 

0.99 
    

 

2.4  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
1 

 

0.99 
    

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 2 5 4.95      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดโครงการ/กจิกรรม  ดังน้ี   

1.การจัดกิจกรรมออมวันละนิดชีวิตสดใส 

2.การจัดกิจกรรมวันพอและวันแมแหงชาติ 

3.การจัดกิจกรรมรณรงคเพื่ออนุรักษสิง่แวดลอม 

4.โครงการวิถีธรรมริมฝงเจาพระยา 

5.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคุณธรรม 

6.โครงการคนดีมคุีณธรรมคํ้าโรงเรียน 

7.โครงการเสรมิสรางอัตลักษณลกูซ.ศ. 

วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  โดย

จัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  กิจกรรมการออมเงินสม่ําเสมอ  การปฏิบัติความดีดานตาง ๆ และบันทึกความดีลงสมุด

บันทึกความดีประจําหองทุกหอง  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ  กิจกรรมแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  ในวันครู  วันพอและวันแมแหงชาติ  

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครูส  โดยมอบเกียรติบัตรแกผูประกอบคุณงามความดีดานตาง ๆ การจัด

โครงการวิถีธรรมริมฝงเจาพระยาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการมีชีวิตอยูรวมกันของศาสนิกชน 3 ศาสนาริมฝง

เจาพระยา  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตางของกันและกัน  การแบงปนทรัพย  สิ่งของเพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส  การเปนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
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ผลการพัฒนา    

 การจัดโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลาย  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มีผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานที ่2  ในระดับดีมาก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

 โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร

และโดยเฉพาะตามอัตลักษณของโรงเรียนคือ  รักและรับใชเพื่อนมนุษย 

 

มาตรฐานท่ี  3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1  มีนิสัยรักการอานและแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 

แหลงเรียนรู และสื่อตาง  ๆรอบตัว 

2 

 

1.79 

    
  

3.2  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 

เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควา

หาความรูเพิ่มเติม 

1 

0.94     
  

3.3  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวาง

กัน 

1 

0.94     
  

3.4  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ

นําเสนอผลงาน 
1 

0.96     
  

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 3  5 
 

4.63 
    

 
 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาสภาพแวดลอมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเปนผูทีร่ักการ

เรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพฒันาคนเองอยางตอเน่ือง  โดยจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

1.โครงการหองสมุด 3D เพื่อการเรียนรูสูสังคมแหงปญญา    

2.โครงการบรูณาการการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู        

3.โครงการเสรมิสรางสรางสงัคมแหงการเรียนรู       

4.โครงการลิขิตไทยใหสรางสรรค       

5.โครงการรายงานไรกระดาษ          
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6.โครงการฝกฝนวาทศิลปรุนเยาว          

7.กิจกรรมคายบรูณาการสาระการเรียนรู         

8.กิจกรรมเย่ียมชมแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน       

วิธีการพัฒนา               

      โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่รักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะในการฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม ไดแก 

กิจกรรมคายบูรณาการการเรียนรู 8 กลุมสาระ  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรมยอดนักอาน กิจกรรมปายนิเทศ 

กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และสามารถนําเสนอผลงานของ

ตนเองได    

ผลการพัฒนา                

  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝกทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  สงผลใหผูเรียนเปนผูที่มีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง จากหองสมุดและแหลงรูตาง ๆ  มีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหา

ความรูเพิ่มเติม  สามารถเรียนรูรวมกันเปนกลุมและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันได  ตลอดจนมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและนําเสนอผลงาน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  ในระดับ ดีมาก  

แนวทางการพัฒนา                   

   โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  สงเสริมใหนักเรียนจดบันทึก  

รูจักต้ังคําถาม  และใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ

สมเหตุผล   

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรือ่งทีอ่าน ฟง 

และดู และสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของ

ตนเอง 

2 

1.83 

     

4.2  นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
1 

0.91 
     

4.3  กําหนดเปาหมาย คาดการณ 

ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

1 

0.86 

   

 

 

4.4 มีความคิดริเริม่ และสรางสรรค

ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
1 

0.89 
   

 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี ๔ 5 4.49      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการลิขิตไทยใหสรางสรรค  โครงการรักษคุณคาภาษาไทย ที่ผูเรียนไดฝกการอาน คิด วิเคราะหและ

เขียนสื่อความทัง้รอยแกวและรอยกรอง โครงการสรางเสรมิทักษะชีวิตแกผูเรียน ที่ผูเรียนไดรวมกิจกรรมโลกกวาง

ทางการศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการสรางผลงานศิลปออก
ทา 

วิธีการพัฒนา 

            โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนนโยบาย พันธกิจดานคุณภาพผูเรียน และเปาหมาย ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมี

ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง คิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศน  ทําใหผูบริหาร

โรงเรียน ครู และบุคลากรทุกฝายไดรวมกันสนับสนุนและสงเสริมผูเรียน ต้ังแตการบูรณาการกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ

การคิดและการปรับตัวเขากับสังคมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่

ผูเรียนทุกช้ันเรียนไดใชทักษะการคิดจากกิจกรรมบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู โครงการลิขิตไทยใหสรางสรรค  

โครงการรักษคุณคาภาษาไทย ที่ผูเรียนไดฝกการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

โครงการสรางเสริมทักษะชีวิตแกผูเรียน ที่ผูเรียนไดรวมกิจกรรมโลกกวางทางการศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผูเรียนไดรวมกิจกรรมความรูงานอาชีพจากการเขาศึกษาในฐานตางๆ โครงการ
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เพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร ที่ผูเรียนไดนําความรูทางคณิตศาสตรมาเรียบเรียงเปนนิทาน  

นอกจากน้ียังไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอยางหลากหลายทั้ง

กิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรไดแก กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมการสรางผลงานศิลปออกทา 

เพื่อใชในงานกะดีจีน ศิลปสามทา ครั้งที่ 4  การแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินงานอยางจริงจัง

และตอเน่ือง เปนระบบตามวงจร PDCA  
ผลการพัฒนา  

- ผูเรียนสามารถ  สรปุความคิดจากเรื่องทีอ่าน ฟง ดู และสือ่สารโดยการพูดหรอืเขียนตามความคิดของตนเอง 

- ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

แนวทางการพัฒนา 

ประชุมวางแผนรวมกับหัวหนาฝาย/หัวหนาสาย/ครูประจําช้ัน/ครูแนะแนว ทําความเขาใจ สรุปแนวทางรวมกันใน

การ  สรางความเช่ือมั่นในตนเองกลาแสดงออกของผูเรียน   ในการที่จะกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่แต

ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
1 0.88      

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ

ตามหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑ 
1 0.87      

5.3  ผลการประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม

เกณฑ 

2 0.96      

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป

ตามเกณฑ 
1 0.99      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี  5 5 3.70      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)  

โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรูและจัดทําโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสรมิพัฒนาการของนักเรียน  

ดังน้ี 

- โครงการเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระ 

- กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเรียนตอนเชาเพื่อพฒันาความรู  
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- โครงการบรูณาการจัดการความรูดวย Storyline Approach ที่ผูเรียนไดบูรณาการความรูในทกุกลุมสาระ

การเรียนรู   

- โครงการรกัษคุณคาภาษาไทย ที่ผูเรียนไดฝกการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 

- กิจกรรมสงเสริมการอาน 

- โครงการวิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต    

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม ทีผู่เรียนไดสํารวจ

ชุมชนและรวมกจิกรรมมัคคุเทศกนอย   

- สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมประกวดและแขงขันทางวิชาการภายนอกสถานศึกษา เชน แขงขันเพชรยอด

มงกุฎภาษาไทยและคณิตศาสตร สุนทรพจน โตวาท ี  

วิธีการพัฒนา 

     สอนเสริมศักยภาพตอนเชาและสอนเสรมิใหกบัผูเรยีนชวงเย็นเพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและมี

ทักษะการเรียนรูทัง้ 8 กลุมสาระเพิ่มข้ึน  ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  บรูณาการวามรูทุกกลุมสาระ

เขาดวยกัน  โดยใชการจัดการความรูดวย Storyline Approach เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

ผลการพัฒนา 

ผูเรียนรอยละ  90  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุมสาระอยูในระดับ  3  ข้ึนไป  มีผลการ 

ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนอยูในระดับ

ดีข้ึนไป  รอยละ  98 และมีผลการทดสอบระดับชาติระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิ 8 กลุมสาระเฉลี่ย  

80.46  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  มีผลสัมฤทธ์ิ  8  กลุมสาระเฉลี่ย  51.10  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

แนวทางการพัฒนา 

จากผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  แมจะมีผลสมัฤทธ์ิในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดีข้ึนแต 

ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังตองมกีารพฒันา  ดังน้ี  ภาษาไทย  มฐ. ท 5.1คณิตศาสตร  มฐ.ค 1.1,ค 1.2, 

ค1.3, ค1.4,ค2.1,ค4.1,ค5.2,ค6.1  วิทยาศาสตร  มฐ.ว1.2,ว2.1,ว2.2,ว3.1,ว4.2,ว5.1,ว6.1,ว7.1,ว8.1  สังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มฐ.ส2.2,ส3.1,ส5.2  สุขศึกษาและพลศึกษา  มฐ.พ3.1,พ3.2 ศิลปะ  มฐ.ศ2.2,ศ3.1  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มฐ.ง1.1  ภาษาตางประเทศ  มฐ.ต1.1,ต1.3,ต2.1  ซึ่งครูผูสอนจะตองจัดการเรียน

การสอนที่มุงเนนการพฒันาในสาระตางๆใหมปีระสิทธิภาพ 
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มาตรฐานท่ี  6   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดี

ตออาชีพสุจริต 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1  วางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเรจ็ 
2 1.81      

6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น

พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 

1 0.92     

 

6.3  ทํางานรวมกับผูอื่นได 1 0.94      

6.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ

หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 

1 0.91     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 6 5 4.58      

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดจัดทําโครงการที่สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ไดแก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมบูรณาการงานอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม อย.นอยใสใจหวงใย

สุขภาพ  กิจกรรมคลายรอนดวยตนไมภายในโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูวิชาการงานอาชีพ

โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของช้ินงานอยางมีคุณภาพดวยตนเอง กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร   

โครงการบูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  โครงการบูรณาการการจัดการความรูดวย Storyline  Approach   

งานวันวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชมรมตางๆ ที่สงผลใหกับผูเรียนไดเกิดทักษะการทํางานในวางแผนการ

ทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จทํางานอยางมีความสุข  มีความมุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองมีความถนัด

และสนใจ 

วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการปการศึกษา 2555  ปฏิทินปฏิบัติการปการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายและ

ยุทธศาสตรประจําปในการดําเนินงานตามโครงการในแตละฝายตางๆ ไดต้ังเปาหมายที่กําหนดไว และมีโครงการที่

สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตอ

อาชีพสุจริตสงผลใหกับผูเรียนไดเกิดทกัษะการทํางานในวางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเรจ็ทํางานอยาง

มีความสุข  มีความมุงมั่นพฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีความรูสึกที่ดี

ตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 
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ผลการพัฒนา  

 ผูเรียนไดเกิดทกัษะการทํางานในวางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเรจ็ทํางานอยางมีความสุข  มี

ความมุงมั่นพฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง   

แนวทางการพัฒนา 

 ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมเขารวมกิจกรรมในการสาธิตช้ินงาน/ผลงานใหกบันักเรียน 

การประเมินผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการประเมินผลงาน/ช้ินงาน

ของนักเรียนใหมากกวาน้ี  
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ดานท่ี  2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง

ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

1 0.95     

 

7.2  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช

ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

1 0.92     

 

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการ

ทางสติปญญา   

2 0.96     

 

7.4  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับ

การนําบริบทและภูมปิญญาของทองถ่ินมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

1 0.94     

 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเนนการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่

หลากหลาย 

1 1     

 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา

ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต

ดวยความเสมอภาค 

1 0.93     

 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการ

เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการ

ปรับการสอน 

1 0.93     

 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ

เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
1 1     

 

7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ

มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
1 1     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 7 10 9.63      
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รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 ครูปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน ดวยความมุงมั่น ทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลมาวิเคราะหออกแบบและจัดการเรียนรูที่

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรูและประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ให คําปรึกษาและแกไข

ปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนโดยการกระบวนการวิจัยอยาง

ตอเน่ือง  

วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถวิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัดจนถึง 

คําอธิบายรายวิชา  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    โรงเรียนมีแนวดําเนินการของฝายบริหารงานวิชาการ

ดานการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพดวยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องที่จําเปนในวิชาชีพ  และวิเคราะหปญหาในการ

ทํางานรวมอภิปรายหาแนวทางในการบริหารงาน     จัดการนิเทศภายในเรื่องการนําผลการประเมินไปใช

แกปญหาจริงในช้ันเรียน และสามารถจัดทํารายงานเปนการวิจัยในช้ันเรียน 

ผลการพัฒนา  

   จากการจัดกิจกรรมคุณครูมีความรูประสบการณในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเปนอยางดี  เมื่อไดปฏิบัติ

สามารถนําเปนตนแบบในการพัฒนาหนวยการเรียนรูอื่นๆตอไปผลการพัฒนาคุณครูมองเห็นแนวทางในการพัฒนา

งานมากย่ิงข้ึนจึงในดานสังเกตการสอนการประเมินสื่อนวตกรรมการเรียนรู ตรวจสอบงานวิจัยในช้ันเรียน   มีผล

การประเมินพัฒนาข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 

   โรงเรียนควรกําหนดใหมีการพัฒนาครูดานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลดวยนวัตกรรมที่สะดวกมาก

ข้ึน  การอบรมพัฒนาครูดานการออกขอสอบและการหาคุณภาพขอสอบ  ควรจัดใหมีแนวปฏิบัติในการจัดช้ันเรียน

เปนแนวเดียวกันเพื่อใหบังเกิดการสื่อสาร  การวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ  และควรมีการประชุมปฏิบัติการ

ในเรื่องที่ครูใหความสนใจ เพื่อประโยชนตอตัวครูผูสอนอยางย่ังยืน 
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มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

8.1 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด

ริเริ่มทีเ่นนการพัฒนาผูเรียน 
1 0.97     

 

8.2  ผูบริหารใชหลกัการบรหิารแบบมีสวนรวม

และใชขอมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเปนฐานคิดทัง้ดานวิชาการและ

การจัดการ 

2 1.92     

 

8.3  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให

บรรลเุปาหมายตามทีก่ําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ 

2 1.91     

 

8.4  ผูบริหารสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
2 1.91     

 

8.5  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจัดการศึกษา 
1 0.96     

 

8.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรกึษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

2 1.93     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 8 10 9.60      

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)  

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2554 - 2556 

2.โครงสรางการบรหิารจัดการของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

3.โครงสรางการบรหิารจัดการของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

4.การจัดทําแผนยุทธศาสตร เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 

6.คําสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน 

7.กรอบยุทธศาสตรโรงเรียน ปการศึกษา 2555 

8.สรปุโครงการประจําปการศึกษา  ๒2555 

9.คําสัง่แตงต้ังหนาที่ครูปการศึกษา  2554 -2555 

10.คูมือปฏิบัติหนาที่คร ู
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11.ปฏิทินปฏิบัติการป 2554 -2555 

12.รายงานสรุปผลการดําเนินงาน   

13.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

14.รายงานการพัฒนาคุณภาพประจําป 

15.รายงานประจําป 

16.หนังสอืเชิญประชุม  บันทกึการประชุม   

17.แบบสรุปประเมินความพงึพอใจ 

18.เอกสารเชิญวิทยากร 

19.แบบสรุปนิเทศการสอน 

20.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551( ฉบับปรับปรุง 2553 ) 

21.โครงการประจําปการศึกษา 2554 -2555 

22.โครงการจัดการความรูสูการพัฒนาองคกร  

23.โครงการมีคุณธรรม นําประชาธิปไตยหางไกลสารเสพติด  3 D 

24.โครงการพัฒนาคุณภาพครู ดานคุณธรรม จริยธรรม   

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 8 

   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล   มีการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบเปนรูปธรรม 

และมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  ใชหลักบริหารจัดการโดยใหผูเกี่ยวของรวมจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และยึดถือสถานศึกษาเปนฐานภายใตกรอบการกระจายอํานาจการมีสวนรวม  การให

โอกาสกับผูเกี่ยวของไดเลือกตัดสินใจ โดยมีแบบบันทึกรายงานการประชุมของฝายตางๆ และกลุมสาระการเรียนรู

ของแตละกลุมสาระ ใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูในการพัฒนาตนเองดานวิชาการและการ

จัดการอยางตอเน่ือง และสนับสนุนผูรวมงานไดแสดงผลงานทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก    

ผลการพัฒนา  

 ผูบริหารเปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และอุทิศตนในการทํางานดวยความเสียสละมีความคิดริเริ่ม

ในการสรางสรรคสิ่งใหมที่ทันตอเหตุการณ โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประกอบดวย หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม และหลักโปรงใส มีความรับผิดชอบ และเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการเอาใจใสใหคําปรึกษา

แนะนําทางวิชาการการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการ และการดําเนินงานในดานตางๆ  รวมถึงการ

ดูแลเอาใจใสสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
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มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

9.1คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ

หนาที่ตามทีร่ะเบียบกําหนด 
2 

1.84 

 
    

 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากบัติดตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1 

0.93 

    

 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 
2 

1.82 

 
    

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี ๙ 5 4.59      

 

รองรอยความพยายาม  ( โครงการ / กิจกรรมท่ีทํา )  

1.การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

2.การประชุมผูปกครอง 

3.การใหความเห็นชอบ ในงานตาง ๆ ของโรงเรียน เชน แผนพัฒนาโรงเรียน,หลักสูตรสถานศึกษา เปนตน 

วิธีการพัฒนาคุณภาพ 

   โรงเรียนมีการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวยผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต 

ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง ซึ่งเปนไปตามระเบียบกําหนด  คณะกรรมการมีการประชุม

เพื่อรับทราบขอมูลการบริหารงานโรงเรียนมีการเห็นชอบและรวมตัดสินใจและคณะกรรมการสถานศึกษาไดให

ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน   

ผลการพัฒนา 

   จากการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบบทบาท อํานาจหนาที่ และนโยบายตาง 

ๆ ของโรงเรียนก็ทําใหไดรับความไววางใจและความรวมมือในการเขารวมประชุมเปนอยางดี และคณะกรรมบรหิาร

โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียนอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อประสานความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน

ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และรวมกันพัฒนาโรงเรียนตอไป 
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มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกบัทองถ่ิน 
2 1.83     

 

10.2จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายใหผูเรียน 

      เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 

      ความสนใจ 

2 1.87     

 

10.3 จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนที่สงเสรมิและ 

       ตอบสนองความตองการ ความสามารถ  

       ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

1 0.94     

 

10.4  สนับสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูที่ให 

        ผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติจรงิจนสรปุความรูได 

        ดวยตนเอง 

1 0.92     

 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และ 

       นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ 

2 1.83     

 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ม ี

        ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทกุคน 
2 1.89     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 10 10 9.28      

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และแสดงจุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการที่

สงเสริมใหครูนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐาน

หลักสูตร จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีการนิเทศภายใน ติดตาม

กํากับดูแลการใชหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ การจัดการเรียนรูมาเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียน 

และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง  

วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพทองถ่ิน  มีการ

สงเสริมแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน  จัดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่สงเสริมความถนัด  ความสามารถ 
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และความสนใจ  เชนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม  รวมทั้งมีการจัดโครงการ

สงเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียนเชนโครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียนดานสุนทรียภาพ  โครงการสงเสริมศักยภาพ

นักกีฬาฟุตบอลสูอาชีพ  โครงการสรางเสริมทักษะชีวิตใหแกผูเรียน  นอกจากน้ีสถานศึกษายังสนับสนุนใหครูจัด

กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาการคิดและไดลงมือปฏิบัติจนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  มีการ

จัดทําแผนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมที่เนนทักษะการคิด  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง

เชน การจัดการเรียนรู Storyline  Approach  แผนจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุข

ภาวะ 

ผลการพัฒนา  

จากการที่มีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  มีการจัดกิจกรรม  

โครงการตาง ๆ เสริมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  ความสามารถ  ความถนัด ทักษะ

กระบวนการคิด  และทักษะปฏิบัติในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหไดรับผลการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานที ่10  อยูในระดับ  ดีมาก 

แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรมอบหมายใหฝายวิชาการกํากับติดตามการเรียนการสอนของครูผูสอนในแตละวัน  พิจารณา

กิจกรรม  โครงการอยาใหซ้ําซอนเพื่อไมใหกิจกรรมหรือโครงการมากเกินไปเพราะจะมีผลกระทบตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนในเวลาปกติ 

 

มาตรฐานท่ี  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 

สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 

สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

4 3.88     

 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของผูเรียน 
3 2.89     

 

11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอือ้ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง

และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3 2.79     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 11 10 9.56      
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รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหรมรื่น  สวยงาม  มีแหลงการเรียนรูหลากหลาย  ครู จัด

บรรยากาศในหองเรียนใหเขากับหนวยการเรียนรู  มีการดําเนินโครงการซอมแซมปรับปรุงและตอเติมอาคาร 

โครงการสิ่งแวดลอมรมรื่น  สวยงาม  โครงการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ และซอมบํารุง 

 วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการจัดโครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  เชน 

โครงการสงเสริมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผูเรียน  และโรงเรียนไดเขารวม โครงการ อย.นอย จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ครูเวรรักษาการ  ดูแลอยางใกลชิด 

เพื่อความปลอดภัยในการสงบุตรหลาน ของผูปกครอง    มีการออกบัตร เพื่อใหผูปกครอง ใชเมื่อมาติดตอกับทาง

สถานศึกษาทุกครั้ง  นอกน้ียังมีเจาหนาที่จากเขตธนบุรี ไดเขามาตรวจสอบสารปนเปอนจากอาหารเปนประจําทุก

ป   

ผลการพัฒนา  

 การดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 

แนวทางการพัฒนา 

การมสีวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ผูบรหิารสถานศึกษา คณะคร ูผูเรียนในการดําเนินงาน 

 

มาตรฐานท่ี  12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 0.97      

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1 0.97     

 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

1 0.98     

 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

0.5 0.48     
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ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

0.5 0.49     

 

12.6 จัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
1 0.98     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 12 5 4.87      

 

 

 

รองรอยความพยายาม 

  โรงเรียนไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานบริหารทั่วไปที่มีการกําหนดงานดานมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา และกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งไดจัดระบบการบริหารงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการกําหนดโครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมทําความเขาใจระบบงาน

มาตรฐานมีการแบงมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกับบุคลากรทุกคนไดรวมรับผิดชอบ มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมรับการอบรมการเปนผูตรวจประเมินกับคณะเซนตปอล เดอร ชาตร  และฝาย

การศึกษา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การดําเนินงานมีการกําหนดแผนงาน มีการปฏิบัติ ประเมินผล และนําผล

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ที่มีผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน เขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน โรงเรียนไดมีการแตงต้ังหัวหนามาตรฐานรับผิดชอบมาตรฐาน รวมทั้งผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  มีเกณฑเพื่อ

การพัฒนาเปนเงื่อนไขใหผูรับผิดชอบไดพัฒนางานงานที่ตนรับผิดชอบ 

สถานศึกษา มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน   มีการจัดการอบรมการใชคอมพิวเตอรในการสืบคน

ขอมูล กลาวคือ  สถานศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อใหสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

อยางดี  และยังทําใหผูปกครองสามารถสืบคนขอมูล  และติดตามขาวสารจากทางโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว ทัน

เหตุการณ  การประเมินผลการเรียนไดนําระบบ mas schoolเขามาใชตลอดหลักสูตร  ฯลฯ   

             นอกจากน้ันโรงเรียนไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขาวสารใหทันตอเหตุการณตลอดเวลาและ

ตอเน่ืองโดยมีทีมงานในการดูแลระบบเพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ 

วิธีการพัฒนา 

 สงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมรับการอบรมการเปนผูตรวจประเมินกับคณะเซนตปอล เดอร ชาตร  และ

ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การดําเนินงานมีการกําหนดแผนงาน มีการปฏิบัติ ประเมินผล และนําผล
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ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ที่มีผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน เขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน เปดโอกาสใหหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงาน  

ผลการพัฒนา   

 ระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน มีระบบ เปนที่ยอมรบัของหนวยงานภายในและภายนอก 

แนวทางการพัฒนา 

 จัดระบบการเก็บเอกสาร เพือ่สะดวกตอการใชงาน 

ดานท่ี 3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี  13.  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู   

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

13.1มีการสรางและพฒันาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง

เรียนรู ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทั้งผูทีเ่กี่ยวของ 

5 

4.82 

 

    
 

     

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่

เกี่ยวของ 

5 

4.80     
 

   

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 13 10 
 

9.62 

    
 

   

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาสภาพแวดลอมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเปนผูทีร่ัก

การเรียนรู มทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพฒันาคนเองอยางตอเน่ือง  โดยจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังน้ี   

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติขาวนอกนา 

2.กิจกรรมพอ-แมเปนคร ู

3.การพฒันาแหลงเรียนรูของสายช้ัน        

4.กิจกรรมแตงหนาเคกจัดโดย S&P 
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วิธีการพัฒนา  

   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ

ดานวิชาการ กระบวนการกอเกิดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา โดยเนน

การมีสวนรวมในการสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน โดยมีการนําภูมิปญญาจากผูรูในทองถ่ิน

และผูปกครอง และหนวยงานภายนอกเขามาแบงปนความรูใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง

สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนและชีวิตประจําวันได        

ผลการพัฒนา                                       

   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  และเพื่อฝกใหนักเรียนมทีกัษะ

ในการพัฒนาตนเอง ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่รัก

การเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓  ในระดับ ดีเย่ียม

แนวทางการพัฒนา                

  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง เพื่อเนนใหนักเรียนรูจักแสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร ชุมชน

และองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ 

 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 

3 

3 

      

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา  

2 

1.97 

      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 14 5 4.97      

รองรอยความพยายาม  ( โครงการ / กิจกรรมท่ีทํา )  

1.โครงการสงเสริมทกัษะทางวิชาการ 

2.โครงการคนดีมีคุณธรรมคํ้าโรงเรียน 

3.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคุณธรรม 

4.โครงการเสรมิสรางอัตลักษณลกู ซ.ศ. 

5.กิจกรรมคายเนตรนารี เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  
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6.กิจกรรมสรรหาเด็กดีมีนํ้าใจ ประพฤติดีมีวินัย   

7.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม   

8.กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข   

9.กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด  

10.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

11.กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา   

12.กิจกรรมวันแมของแผนดิน 

13.การประชุมคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและคร ู

14.การประชุมผูปกครอง 

15.นักเรียนรับรางวัลจากภายนอก 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดสงบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการสัมมนา     ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุมโรงเรียนของตน  

สงเสริมการมีสวนรวม  เปดโอกาสใหครูนักเรียน  บุคลากรของโรงเรียน  ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

ไดออกความเห็น มีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของทางโรงเรียน  เชน    การประชุมคณะกรรมการสมาคม

ผูปกครองและการประชุมผูปกครอง   โรงเรียนสามารถนําวิสัยทัศน ( V ision) ของโรงเรียนมาเปนกลยุทธในการ

บริหารจัดการโรงเรียนสรางคนใหมีคุณธรรม มีความรู มีการสื่อสารที่เปนสากล ซึ่งรวมถึงครูผูสอนสามารถนํามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามวิสัยทัศนโรงเรียน จากกิจกรรมดังน้ี  โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ     

โครงการคนดีมีคุณธรรมคํ้าโรงเรียน     โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคุณธรรม     โครงการเสริมสรางอัตลักษณลูก 

ซ.ศ.     กิจกรรมคายเนตรนารี เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง       กิจกรรมสรรหาเด็กดีมีนํ้าใจ ประพฤติดีมีวินัย    

กิจกรรมธนาคารคุณธรรม    กิจกรรมลด ละเลิกอบายมุข     กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน     กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา    กิจกรรมวันแมของแผนดิน 

ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนไดดําเนินโครงการคนดีมีคุณธรรมคํ้าโรงเรียน     โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคุณธรรม     

โครงการเสริมสรางอัตลักษณลูก ซ.ศ.  และกิจกรรมคุณธรรมอยางหลากหลาย ที่สรางคนใหมีคุณธรรม เพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา  ทําใหโรงเรียนและนักเรียนไดรับรางวัลจากภายนอก

มากมาย  ซึ่งถือวาการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  ตามวิสัยทัศน  ปรัชญาของโรงเรียน 

แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดโครงการหรอืกิจกรรมทีส่รางคนใหมีคุณธรรมตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ตาม

วิสัยทัศน  ปรัชญาของโรงเรียนสูภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไปในอนาคต 
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ดานท่ี  5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

3 

 

2.83      

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 1.87      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 15 5 4.70      

 

รองรอยความพยายาม  ( โครงการ / กิจกรรมท่ีทํา  ) 

1.โครงการพฒันาความฉลาดทางสุขภาวะ   

2.โครงการฝกซอมนักกีฬาสูมืออาชีพ 

3.โครงการบรูณาการการจัดการเรียนรูดวย Storyline Approach    

4.กิจกรรมบรูณาการกลุมสาระการเรียนรู   

5.กิจกรรม อย.นอยใสใจหวงใยสุขภาพ   

6.กิจกรรมสานสายใย สายสมัพันธแม – ลูก 

7.กิจกรรมวันพอ  รัชกาลที ่9  พออยูหัวแหงแผนดินสยาม   

8.กิจกรรมคาราวานเพื่อการเรียนรูสูสุขภาวะ 

9.กีฬาฟุตซอลเฉลมิพระเกียรติ  84  พรรษา 

วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนไดกําหนดโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบหนาที่ตางๆ การ

ประเมินโครงการ การนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการบูรณาการใน

การจัดการเรียนการสอนดวย Storyline Approach   กิจกรรมบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู   กิจกรรม อย.นอย

ใสใจหวงใยสุขภาพ  กิจกรรมสานสายใย สายสัมพันธแม – ลูก กิจกรรมวันพอ  รัชกาลที่ 9 พออยูหัวแหงแผนดิน

สยาม  กิจกรรมคาราวานเพื่อการเรียนรูสูสุขภาวะ การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเปนที่พึงพอใจ

ของผูเกี่ยวของ  

ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินโครงการและกิจกรรมทีส่ามารถแกปญหาทางสุขภาวะของนักเรียน    และสงเสริมความ

รัก  ความเขาใจอันดีระหวางครอบครัว  และชุมชน   ซึ่งผลการดําเนินการสามารถพฒันาใหนักเรียน  ครอบครัว  

และชุมชนมีสุขภาวะที่ดีข้ึน   นอกจากน้ียังตระหนักและเหน็คุณคาในการดูแลสุขภาวะของตนองและครอบครัวซึง่

ถือวาการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  
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แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดโครงการและกิจกรรมที่แกปญหา  หรือสงเสริมจุดเดนของโรงเรียนที่เปนไปตามนโยบาย

การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม  ดวยพลังเครือขายจากองคกรภายใน และภายนอก  องคกรภาครัฐ และเอกชน  

รวมถึงการดําเนินการอยางเปนระบบ และสามารถประเมินติดตามได   เพื่อเปนการพัฒนาอยางย่ังยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2555 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย      
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 20 18.88 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพฒันาการดานรางกาย  5 4.87 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 5 4.90 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสงัคม 5 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 5 4.31 ดี 

ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   65 62.12 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประ

สิทธิพล 
20 19.16 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
20 19.64 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา 20 18.55 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
5 4.77 ดีมาก 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  5 4.50 ดี 

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 
5 4.50 ดี 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   5 4.79 ดี 

มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน 

และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5 4.79 ดี 

ดานท่ี 5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   5 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสงูข้ึน 
5 4.83 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 95.12 ดีมาก 

 

  ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   30   

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.62 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 5 4.95 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 
5 4.63 ดี 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   

 ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล   
5 4.49 ดี 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 5   

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
5 4.58 ดี 

ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 50   

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
10 9.63 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 
10 9.60 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5 4.57 ดี 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
10 9.28 ดี 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสรมิให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
10 9.56 ดี 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
5 4.87 ดีมาก 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 10 9.62 ดี 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู   
10 9.62 ดี 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 4.97 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 
5 4.97 ดีมาก 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 
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ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5 4.70 ดี 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
5 4.70 ดี 

คะแนนรวม 100   

ระดับขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับคุณภาพ ดี 

4. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่  2  (ช้ันอนุบาลปที่ 3 –สช.)   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       

ท่ีประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1.ดานรางกาย 58 53 91.37 5 8.6 - - 

2.ดานอารมณ-จิตใจ 58 51 87.93 7 12.06 - - 

3.ดานสังคม 58 55 94.82 3 5.17 - - 

4.ดานสติปญญา 58 54 93.10 4 6.89 - - 

(ใหนําเสนอผลการประเมินพฒันาการของเด็ก ตามหลกัการประเมินพฒันาการเด็กระดับปฐมวัย) 

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8  กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3)ปการศึกษา 2554 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวน นร.ที่

ไดระดับ 3 ขึ้น

ไป 

รอยละ นร.ที่ได

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 117 - - - - 5 12 20 80 112 95.73 

คณิตศาสตร 117 - - - - 1 7 19 90 116 99.15 

วิทยาศาสตร 117 - - - - 1 10 18 88 116 99.15 

สังคมศึกษา ฯ 117 - - - - 5 17 22 73 112 95.73 

สุขศึกษาและพลศึกษา 117 - - - - - - 2 115 117 100 

ศิลปะ 117 - - - - - 3 18 91 117 100 

การงานอาชีพฯ 117 - - - - 1 2 6 108 116 91.45 

ภาษาตางประเทศ 117 - - - - 10 22 23 62 107 91.45 

รายวิชาเพิ่มเติม...... 117 - - - 1 8 12 20 76 108 92.31 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวน นร.

ที่ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 133 - - - - 8 17 24 84 125 93.98 

คณิตศาสตร 133 - - - 4 10 23 27 69 119 89.47 

วิทยาศาสตร 133 - - - 1 7 17 33 75 125 93.98 

สังคมศึกษา ฯ 133 - - - 1 13 22 26 71 119 89.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 133 - - - - - - 5 128 133 100 

ศิลปะ 133 - - - 1 6 8 16 102 126 94.74 

การงานอาชีพฯ 133 - - - 2 2 10 28 91 129 96.99 

ภาษาตางประเทศ 133 - - - - - 32 31 70 133 100 

รายวิชาเพิ่มเติม...... 133 - - - - - 47 28 58 133 100 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวน นร.

ที่ไดระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 132 - - - 2 8 23 24 75 122 92.42 

คณิตศาสตร 132 - - - 4 11 18 21 78 117 88.64 

วิทยาศาสตร 132 - - - - 3 13 30 86 129 97.73 

สังคมศึกษา ฯ 132 - - - - 3 34 30 65 129 97.73 

สุขศึกษาและพลศึกษา 132 - - - - - - - 132 132 100 

ศิลปะ 132 - - - - - 10 21 101 132 100 

การงานอาชีพฯ 132 - - - - 5 15 26 86 101 96.21 

ภาษาตางประเทศ 132 - - - - 6 43 29 54 86 95.45 

รายวิชาเพิ่มเติม...... 132 - - - - 12 15 27 78 54 90.91 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

นร.ที่ได

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 158 - - - 1 34 29 32 62 123 77.85 

คณิตศาสตร 158 - - - - 37 25 26 70 121 76.58 

วิทยาศาสตร 158 - - - - 9 28 29 92 144 94.30 

สังคมศึกษา ฯ 158 - - - - 11 26 37 84 147 93.04 

สุขศึกษาและพลศึกษา 158 - - - - 6 13 23 116 152 96.20 

ศิลปะ 158 - - - 4 18 24 32 80 136 86.08 

การงานอาชีพฯ 158 - - - 1 8 10 33 106 149 94.30 

ภาษาตางประเทศ 158 - - - - 38 38 27 55 120 75.91 

รายวิชาเพิ่มเติม...... 158 - - - - 6 7 19 126 152 96.20 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน นร.

ที่ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3  

ข้ึนไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 160 - - - - 1 21 62 76 159 99.38 

คณิตศาสตร 160 - - - 1 2 39 40 78 157 98.13 

วิทยาศาสตร 160 - - - - 1 19 32 108 159 99.38 

สังคมศึกษา ฯ 160 - - - 1 1 36 44 78 158 98.75 

สุขศึกษาและพลศึกษา 160 - - - 1 - 5 15 139 159 99.38 

ศิลปะ 160 - - - - 5 27 49 79 155 96.88 

การงานอาชีพฯ 160 - - - - - 3 20 137 160 100 

ภาษาตางประเทศ 160 - - - - 11 54 26 69 149 93.13 

รายวิชาเพิ่มเติม...... 160 - - - - 3 7 28 122 157 98.13 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน นร.

ที่ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ  3 

ข้ึนไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 190 - - - - 1 18 52 119 189 99.47 

คณิตศาสตร 190 - - 3 18 29 44 27 69 140 73.68 

วิทยาศาสตร 190 - - - - 16 29 53 92 174 91.58 

สังคมศึกษา ฯ 190 - - - - 14 32 40 104 176 92.63 

สุขศึกษาและพลศึกษา 190 - - - - - 1 1 188 190 100 

ศิลปะ 190 - 1 - 2 12 30 57 88 175 92.11 

การงานอาชีพฯ 190 - - - - - 2 25 163 190 100 

ภาษาตางประเทศ 190 - - - - 4 43 31 112 186 97.89 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ภูมิปญญาทางภาษา 

190 - - - - 19 25 42 105 171 90.00 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน 

นร.ที่ไดระดับ 

3 ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 79 - - 1 2 22 29 19 6 54 68.35 

คณิตศาสตร 79 - - - 10 12 15 17 25 57 72.15 

วิทยาศาสตร 79 - 1 - - 3 14 35 26 75 94.94 

สังคมศึกษา ฯ 79 - - 1 1 10 20 17 30 67 84.81 

สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - - - 1 7 71 79 100 

ศิลปะ 79 - - - - - 13 43 23 79 100 

การงานอาชีพฯ 79 - - 1 5 5 14 17 37 68 86.08 

ภาษาตางประเทศ 79 - - 1 - 8 25 24 21 70 88.61 

เสริมทกัษะภาษาไทย 79 - - 2 2 13 27 30 6 63 79.75 

เสริมทกัษะคณิตศาสตร 79 - - 5 5 10 11 16 17 64 81.01 

สารรอบตัว 79 - - - - 6 8 45 20 73 92.41 

คริสตศาสนา 79 - - 2 2 12 25 21 19 65 82.28 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

79 - - 1 1 13 17 22 26 65 82.28 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน นร.ที่

ไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 66 - -  4 16 13 22 11 56 89.39 

คณิตศาสตร 66 - -  7 18 18 15 22 55 83.33 

วิทยาศาสตร 66 - - 1 1 9 9 16 31 56 84.84 

สังคมศึกษา ฯ 66 - 1 3 4 6 9 13 23 45 68.18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 66 - -    2 4 60 66 100 

ศิลปะ 66 - -    9 14 43 66 100 

การงานอาชีพฯ 66 - -   2 8 11 43 62 93.94 

ภาษาตางประเทศ 66 - -    32 19 12 63 95.45 

รายวิชาเพิ่มเติม...... - - -    10 18 32 60 90.90 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน นร.ที่

ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

จํานวน

ที่เขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 68 - - - 3 8 17 18 22 57 83.82 

คณิตศาสตร 68 - - 2 4 12 18 9 23 50 73.53 

วิทยาศาสตร 68 - - - 3 4 15 19 27 61 89.71 

สังคมศึกษา ฯ 68 - 1 6 8 15 10 6 23 39 57.35 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68 - - - - 1 2 3 62 67 98.53 

ศิลปะ 68 - - - - - 1 20 47 68 100 

การงานอาชีพฯ 68 - - - - 1 12 13 42 67 98.53 

ภาษาตางประเทศ 68 - - 2 2 9 24 18 13 55 80.88 

เสริมทกัษะภาษาไทย 68 - - - 3 3 6 16 18 62 91.18 

เสริมทกัษะคณิตศาสตร 68 - - 3 1 12 16 9 16 52 76.47 

โครงงานวิทยาศาสตร 68 - - 3 4 3 7 19 9 58 85.29 

คริสตศาสนา 68 - - - 2 12 9 13 19 54 79.41 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

68 - - - 4 8 9 8 13 56 82.35 
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4.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได 

ระดับ 
ตวร

ปรับปรุง 
พอใช 

ปาน

กลาง 

คอน

ขางดี 

ดี ดีมาก ดี

เยี่ยม 

คณิตศาสตร 189 53.25 19.50 53.25 0.53 10.64 32.80 19.05 15.87 13.23 68.70 

ภาษาไทย 189 58.04 14.13 58.05 0.53 3.17 14.81 31.75 35.98 13.23 0.5 

วิทยาศาสตร 189 47.60 12.89 47.60 7.41 19.05 33.86 31.22 9.52 3.70 0.5 

ภาษาอังกฤษ 189 55.16 11.45 55.16 - 1.59 16.40 39.64 32.80 8.47 1.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 189 65.27 11.80 65.28 0.53 2.12 5.29 26.94 42.33 21.16 15.0 

ศิลปะ 189 61.40 12.54 61.40 0.53 5.29 19.05 28.57 42.33 6.88 0.5 

การงานอาชีพฯ 189 63.37 13.48 63.37 1.06 3.70 9.52 23.81 42.33 17.46 2.1 

ภาษาตางประเทศ 189 61.84 22.64 61.84 2.65 11.65 16.40 12.70 20.11 19.05 17.5 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 
ตวร

ปรับปรุง

อยางยิ่ง 

ตวร

ปรับ 

ปรุง 
พอใช 

ปาน

กลาง 

คอน

ขางดี 

ดี ดีมาก ดี

เยี่ยม 

คณิตศาสตร 68 27.41 10.32 10.32 7.35 4.41 51.47 35.29 - 1.47 - - 

ภาษาไทย 68 56 8.59 8.59  - 8.82 35.29 35.29 19.12 1.47 - 

วิทยาศาสตร 68 34.79 9.85 9.85  13.24 47.06 33.82 4.41 1.47 - - 

ภาษาอังกฤษ 68 49.29 13.38 13.38  1.47 13.24 26.47 32.35 25.00 1.47 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68 57.65 10.18 10.18  - 10.29 20.59 39.71 23.53 4.41 1.47 

ศิลปะ 68 43.90 9.11 9.11  1.47 7.35 51.47 32.35 7.35 - - 

การงานอาชีพฯ 68 47.94 11.14 11.14  1.47 10.29 23.53 41.18 23.53 - - 

ภาษาตางประเทศ 68 28.50 9.54 9.54 28.50 4.41 63.24 25.00 5.88 1.47 - - 
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4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่1 117 114 3  - 

ประถมศึกษาปที ่2 133 97 36  - 

ประถมศึกษาปที่ 3 132 70 62  - 

ประถมศึกษาปที ่4 158 56 102  - 

ประถมศึกษาปที ่5 160 94 66  - 

ประถมศึกษาปที ่6 190 164 26  - 

มัธยมศึกษาปที่  1 79 30 49  - 

มัธยมศึกษาปที่  2 66 43 23  - 

มัธยมศึกษาปที่  3 68 45 23  - 

รวม 1103 713 390  - 

เฉลี่ยรอยละ  64.64 39.36  - 

  

  

4.5  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่1 117 93 24  - 

ประถมศึกษาปที ่2 133 86 47  - 

ประถมศึกษาปที ่3 132 50 82  - 

ประถมศึกษาปที ่4 158 50 108  - 

ประถมศึกษาปที ่5 160 157 3  - 

ประถมศึกษาปที ่6 190 129 61  - 

มัธยมศึกษาปที่ 1 79 30 49  - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 66 24 42  - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 68 31 37  - 

รวม 1103 650 453  - 

เฉลี่ยรอยละ  58.93 41.05 - - 
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4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่1 117  - 

ประถมศึกษาปที ่2 133  - 

ประถมศึกษาปที ่3 132  - 

ประถมศึกษาปที ่4 158  - 

ประถมศึกษาปที ่5 160  - 

ประถมศึกษาปที ่6 190  - 

มัธยมศึกษาปที่ 1 79  - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 66  - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 68  - 

รวม 1103  - 

เฉลี่ยรอยละ    

    

 

4.7  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน  

   1.ดานความสามารถในการสื่อสาร 

นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ระดับดีเย่ียม รอยละ 65.15 และ ระดับดี รอยละ 34.75 

   2.ดานความสามารถในการคิด 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด ระดับดีเย่ียม รอยละ 10.74  และระดับดี  รอยละ  89.26 

   3.ดานความสามารถในการแกปญหา 

นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ระดับดีเย่ียม รอยละ  13.58   ระดับดี  รอยละ  86.42 

   4.ดานความสามารถในการใชทกัษะชีวิต 

นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ระดับดีเย่ียม  รอยละ  27.86    ระดับดี    รอยละ  72.04 

   5.ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  ระดับดีเย่ียม  รอยละ  49.24    ระดับดี   รอยละ  50.66 
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               บทที ่4 สรปุผลการพฒันา 
 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

    ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

    1. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

โดยการกําหนดใหโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเปนโครงการที่สอดคลองกับวิสยัทศัน พนัธ

กิจและวัตถุประสงค 

     2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาคือ ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนววิถีพุทธสถานศึกษาไดนําแนววิถีพุทธมาใชพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีการย้ิมไหวทักทายกัน 

การกราบไหว การมีมารยาทในการพูด นิยมความประนีประนอม ไมใชความรุนแรง 

     3. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาโดยการสนองโครงการตาม 

พระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.1 ดานคุณภาพผูเรียน 

         จุดเดน ผลการทดสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 คน 

ในวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

         จุดที่ควรพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม อยูในระดับพอใชและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ยังอยูในระดับตองปรับปรุง 

     2.2 ดานการจัดการศึกษา 

           จุดเดนผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความ

ใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง คิดเปน ทําเปน รวมทั้งผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบาบาทของ 

สถานศึกษา 

  จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายตามความสนใจและความแตกตาง 

ระหวางบุคคล ใชวิธีวัดประเมินผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผูเรียน ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาความรูดวย

ตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

      2.3  ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

             จุดเดนผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 

 สถานศึกษาโดยการกําหนดใหโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเปนโครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 

 จุดที่ควรพัฒนา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการกํากับ 

ติดตามและประเมินทุกข้ันตอนของแผน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 

 2.4  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 



133 
 
 จุดเดนผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษาโดยการกําหนดใหโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเปนโครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 

จุดที่ควรพัฒนา ระดมทรัพยากรบุคคลจากผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษา  พัฒนาหองสมุดใหเปนระบบ  มีหนังสือที่หลากหลายและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  และฝกการใช

หองสมุดใหถูกตอง  จัดสื่อเทคโนโลยี เชน เครื่องคอมพิวเตอรใหพอเพียง 

2.5 ดานมาตรการสงเสริม 

 จุดเดน  โครงการทีส่อดคลองกบัวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 

 จุดที่ควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดานคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานงบประมาณ งานวิชาการ การประเมินผลสถานศึกษา

นอย ไดรับทราบในที่เขารวมประชุมเทาน้ัน  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญใน

ดานการจัดบรรยากาศที่อบอุนและสอดคลองกับริบททางวัฒนธรรมและการเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน

การวางแผนนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาและมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยการวางแผนพัฒนาจุดเดนดาน

ผูเรียนใหคงอยูอยางย่ังยืนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึ่ง

ประสงค มีครูที่มีความรูความสามารถหลายหลาย  ผูบริหารควรระดมทรัพยากรบุคคลจากผูเกี่ยวของทุกฝาย

รวมกันวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  พัฒนาหองสมุดใหเปนระบบ  มีหนังสือที่หลากหลายและ

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  และฝกการใชหองสมุดใหถูกตอง  จัดสื่อเทคโนโลยี เชน เครื่องคอมพิวเตอรให

พอเพียงตอการจัดการเรียนการสอน 

4. ความตองการและการชวยเหลือ  

 ทรัพยากรบุคคลจากผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันวางแผนในการจัดทําแผนพฒันาสถานศึกษา  พัฒนา

หองสมุดใหเปนระบบ  มีหนังสือที่หลากหลายและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  สื่อเทคโนโลยี เชน เครื่อง

คอมพิวเตอรใหพอเพียงตอการจัดการเรียนการสอน อาคารประกอบการทีเ่หมาะสมกับการใชงาน 
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                                   คําสั่งแตงตัง้โรงเรียนซางตาครูสศกึษา 

ท่ี  ซ.ศ.66 / 2555 

เร่ือง  การแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงาน 

จัดทํารายงานคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา  2555 

************************************ 

 ตามที่เปาหมายการปฏริูปการศึกษา มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูและการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  

มาตรา 48 วาดวยการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปสงหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รวมทัง้รองรับการประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกฏกระทรวงวาดวย ระบบ  หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึงขอแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ี เปน

คณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

 

1. นางจรนิ  นิยมจอย  ตําแหนง ผูชวยฝายบรหิารทั่วไป  

    ประธานกรรมการ 

2. นางกมลกร  คงแกว   ตําแหนง ผูชวยฝายวชิาการ  

   รองประธานกรรมการ 

3. นางดวงกมล แสงอุไร  ตําแหนง ผูชวยฝายบุคคล  

    กรรมการ 

4. นางสาวกรกช กจิบํารุง  ตําแหนง ผูชวยฝายจติตาภบิาล  

    กรรมการ 

5. นางจันทนา  หวังสมนึก  ตําแหนง ผูชวยฝายบรกิาร  

   กรรมการ 

6. นายอนันต  ใจเอื้อย  ตําแหนง ผูชวยฝายกจิการนักเรยีน 

    กรรมการ 
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7. นางสาวอมรรัตน มณศิีรสิานต  ตําแหนง หัวหนางานสารสนเทศ  

    กรรมการ 

8. นางสาวนิลยา พเินตร   ตําแหนง หัวหนางานประชาสัมพันธ 

    กรรมการ 

9. นางสาววาสนา บุญมา   ตําแหนง หัวหนางานอนุบาล  

    กรรมการ 

10.นางมณรีัตน ชัยรัตนะ  ตําแหนง หัวหนาสายช้ัน   

    กรรมการ 

11.นางสาววันดี พวงจาด  ตําแหนง หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย    

     กรรมการ 

12.นางสาวเกยีมจติ วงษาพัด  ตําแหนง หัวหนางานธุรการ  

     เลขานุการ 

 

ปฏบิัติหนาที ่

1. สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาที ่

   สะทอนคุณภาพผูเรยีนและผลสําเร็จของการบรหิารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานตน 

   สังกัดกําหนด 

2.นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนให 

   ความเห็นชอบ 

3.เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเสร็จสิ้น 

   ภายใน  วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 

 

ทัง้น้ีต้ังแตวันที่   18   มนีาคม  พ.ศ. 2556 

ส่ัง ณ วันที่   18  มนีาคม พ.ศ. 2556 

 

        ลงช่ือ           

(   เซอรวรีจนีี  เทพนิ   เดชานนท ) 

ผูอํานวยการ 


