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เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
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สวนท่ี 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

              โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รหัส 24100005  ท่ีตั้ง  128  ถ.ศุภกิจ  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสร ิมการศ ึกษาเอกชน  โทรศ ัพท 038-535481 โทรสาร 038-535487  

e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th  ไดร ับอนุญาตจัดตั ้งเม ื ่อว ันท่ี 4  มิถุนายน  2491   

เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จำนวนนักเรียน 3,071  คน จำนวนบุคลากรของ

โรงเรียน  235  คน  

ตอนท่ี  2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2559 - 2564 

2.2 แผนปฏิบัติการประจำป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2563 

          2.3 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางปการศึกษา 2551  (ฉบับปรับปรุง ป 2560)  

ปการศึกษา  2563 

2.4 หลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ปการศึกษา 

2562 

                   2.5 แผนการจัดประสบการณเรียนรูการจัดกิจกรรมประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

                   2.6 รายงานสรุปผลพัฒนาการเด็ก 4 ดาน ระดับปฐมวัย 1 – 3 ปการศึกษา 2563 

         2.7 รายงานสรุปความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2563 

         2.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำป ฝายปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2563 

   2.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ฝายปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2563 
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 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม  

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                 3.1  แผนปฏิบัติงานที ่ 1   สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2   สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสีากล  และเนน

จิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

               4)  โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

4.1  การปลูกฝงความมีระเบียยบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสอื  เนตรนารี ยุวกาชาด 

4.2.  การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ 

  4.3.  การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ  Active  Learning 

  4.4  การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 

  4.5  การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ  และภาษาคอมพิวเตอร 

(Coding) 

  4.6  การจัดการเรียนรูดวย  STEM  Education 

         4.6.1  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ  STEM  Education 

         4.6.2  สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง  STEM  Education 

  4.7  การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ 

  4.8  การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาท่ีสาม) 

  4.9  การสงเสริมทักษะการอาน  เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน 

                  

  

 

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

         (นายเกรียงศักดิ์   มายอด) 

                                                   วันท่ี  15   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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สวนที่ 2  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1. ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู เลขที ่ 128 ถนนศุภกิจ  ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สังกัดงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท 0-3853-5481 โทรสาร  0-3853-5501 Website : www.sl.ac.th เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปที ่ 1 ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เนื้อท่ี 20 ไร 5 งาน 33 ตารางวา   

ลักษณะผูรับใบอนุญาต  

       บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 

 หางหุนสวนจำกัด/บริษัท 

 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

 มูลนิธิในคริสตศาสนา 

 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 อื่น ๆ  (ระบุ) มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย    

ประเภทโรงเรียน 

         ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 

   การกุศลของวัด 

   การศึกษาพิเศษ 

   การศึกษาสงเคราะห 

   ในพระราชูปถัมภ 

   สามัญปกติ 

   อิสลามควบคูสามัญ  

การจัดการเรียนการสอน 

         ปกติ  (สามัญศึกษา) 

         English  Program   ไดรับอนุญาตเมื่อ...................................................  
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ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  

2.1   ประวัตินักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอร คณะภราดาเซนตคาเบรียล  ไดกำเนิดและ

ดำเนินการสอนสืบเนื่องมา  โดย  นักบุญหลุยส มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ไดสถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1705  

(พ.ศ. 2248)  มีจุดหมายแรกที่จะสอนใหเยาวชนอานออก  เขียนได  คิดเลขเปน  และมีหลักศาสนา  เปนแนวทางให

ประพฤติตนเปนคนดี นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  เปนนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  

เกิดในครอบครัวคาทอลิก  เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)  ที่เมืองมงฟอรตซูเมอร (Le Montort  

SurMeu) ณ  บานเลขที่  15  ถนนลูเดอลาโซลเนรี  (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับติสต กรีญอง มารดา 

ชื่อ ยีน โรแบรต  กรีญอง  เปนชาวฝรั่งเศส  เม่ือหลุยส  กรีญอง เติบโตข้ึนไดใชพระนาม “มารีย”  ของแมพระเสริมชื่อ

เขาไปดวย  เพราะทานมีความศรัทธาตอแมพระมาก  ตอเมื่อไดรับศีลลางบาปที ่เมืองมงฟอรตจึงใชนามเต็มวา   

“หลุยส มารีย  กรีญอง เดอ มงฟอรต”  (หลุยส  มารีกรีญองแหงเมืองมงฟอรต)  บิดาของทานมีอาชีพทนายความ 

มีฐานะยากจน  ทานมีพ่ีนองรวม 18 คน  เปนชาย 8 คน  หญิง 10 คน  พ่ีชายของหลุยสเสียชีวิตเม่ืออายุได  5  เดือน  

ดังนั้นหลุยสจึงกลายเปนบุตรคนโตของครอบครัว 

 ในวัยเด็กทานใชชีวิตอยูในหมูบานบัว – มารแกร  (Bois-Mar-Quer)  หลุยสรักพอ แม และนอง ๆ ทุกคนมาก   

ทานชวยมารดาทำงานสารพัด  ทานเปนนักเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการเรียน   และสอบไดเปนท่ีหนึ่งของชั้นเสมอ เมื่อ

เรียนจบหลุยสไดเขาเรียนในบานเณรเพื่อเตรียมตัวเปนพระสงฆ  หลังจากที่ทานไดศึกษาอยูในสามเณราลัยอยู  8  ป  

ก็ไดรับการบวชเปนพระสงฆ เมื ่อวันที ่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243)  ที ่โบสถแซงตซูลปซ (St. Sulpice 

Seminary)   ในกรุงปารีส  เม่ืออายุได  27  ป 

 พอหลุยสไดอุทิศชีวิตของทานดวยการเทศนาสั่งสอน  ใหคนที่ประพฤติตนไมดีไดกลับใจเปนคนดี  ทั้งยังชวย

เด็ก ๆ ที่ยากจน  ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน  การที่พอหลุยสทำงานอยางหนัก  โดยไมคำนึงถึงสุขภาพของตนเอง   

จึงทำใหทานลมปวยลงหลายครั้ง  จนในที่สุดทานก็ไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่  28  เมษายน  ค.ศ. 1716  (พ.ศ. 2259)    

อายุของทานในขณะนั้นเพียง  43  ป  3  เดือนเทานั้น 

 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียล คือใคร 

 คำวา “บราเดอร”  หรือ  “ภราดา”  มาจากภาษาอังกฤษวา “Brother”  แปลวา   พี่ชาย  หรือ  นองชาย  

เราถือวาผูที่ถวายตัวเปนผูรับใชพระเปนเจาในพระศาสนจักรนั้น  ตางก็เปนพี่นองกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในทางศาสนา  หรือ “ภราดา” คือ นักบวชท่ีไดปฏิญาณตนตอหนาอธิการเจาคณะและพระศาสนจักรที่เปนตัวแทนของ

พระเปนเจา จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ 

 สำหรับภราดาในคณะเซนตคาเบรียล  คือ  บุคคลท่ีไดปฎิญาณตน  เพื่อดำเนินชีวิตตามอยางทานนักบุญหลุยส  

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ผูสถาปนาคณะฯ  ในการติดตามพระเยซูเจา รับใชเพื่อนมนุษย รับใชพระศาสนจักร  

รับใชพระเจาโดยการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กยากจน ๆ ที ่ไมมีใครเหลียวแล   
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เด็กกำพรา ฯลฯ  ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะไมบวชเปนพระสงฆ  เพราะการเปนภราดาเปนกระแสเรียกที่สมบูรณ

แลวนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 นักบวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชผู ชายเทานั ้น  เรียกทั ่วไปวา  

“บราเดอร”  (Brother)  บราเดอรทุกทานมีศีลเปนหลักในการดำเนินชีวิตท่ีสำคัญท่ีสุดอยู 3 ประการ  ดังตอไปนี้ คือ   

 1. ถือความยากจน (Poverty)  คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน  มีความประหยัดและมีความอดทนตอความ

เปนอยู 

 2. ถือศีลพรหมจรรย (Chastity)  คือ  รักษาความบริสุทธิ์  ไมมีครอบครัว 

 3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ  เชื่อฟงผูใหญซึ่งถือเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา  เปนการมอบ

การถวายชีวิตตอพระเปนเจา  ไมยอทอตอภาระหนาที่  ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  สละตัวเอง

ทำงานเพื่อมวลมนุษยและพระเปนเจา 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของตรามูลนิธิฯ 

 ตราของภราดาคณะเซนตคาเบรียล เปนเครื ่องแสดง เอกลักษณ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิก 

อัสสัมชัญ  และมีความสำคัญมากในฐานะเปนที่รวม หัวใจหลายพัน หลายหมื่นไวใหอยูใตสำนึกแหงการ ประพฤติ 

ปฎิบัต ิรวมกันซ่ึงความหมายของตรามีดังนี ้

 โล หรือ Coat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้เปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน

ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี ้

 สวนที่หนึ่ง คือคำ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต Ave Maria 

ตรงกับภาษาไทยวา วันทาแมมารี  ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ ์

 สวนที่สอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ที่จะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝงเปนคติใหไดคิด

เสมอวา ชีวิตคือการตอสู 

 สวนที่สาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลำที่กำลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหง ความหวัง ไดแก แสงธรรม

แหงศาสนากับแสงแหงปญญา 

 สวนที่สี่  เปนเครื่องหมาย D+S ยอมาจากภาษาฝรั่งเศส  Dieu Seul ซึ่งมีความหมายวา จะทำทุกสิ่งเพื่อเปน

สิริมงคลแกพระเจา สวนเครื่องหมายกางเขน  เปนเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแหงความรัก 
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 พวงดอกไม ท่ีประดับรองโลนั้น เปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทำความด ี เพ่ือเชิดชูและจรรโลง

ไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป คำวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) 

ที่อยูใตชื่อเปนคติพจน (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะตองมีความวิริยะอุตสาหะ  ซึ่งจะนำมาแหง

ความสำเร็จ 

 ตราโลนี ้จะอยูในจิตสำนึกของทุกคน และชวยเตือนใจใหคำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดา 

เซนตคาเบรียล ภายในออมอกพระแมมีศาสนาเปนเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจตอกันและกัน รูจักใชชีวิต

เพื่อตอสูกับปญหาและอุปสรรคอยางมีความหวัง  ใชคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนำทางและกอปรไปดวยความรัก  

มีความเสียสละอันจะทำใหเราเปนคนที่สมบูรณ  สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลไดดวยความอุตสาหะจนไดรับ

ความสำเร็จดวยเกียรติยศและการยกยองสรรเสริญตลอดไป 

 

ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  (โดยยอ) 

  ในป 2491  ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายใหภราดายอหน แมรี่ รวมกับ 

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพ่ือใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนที่รูจักในนามของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

4 มิถุนายน 2491 เปนวันแรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ในการทำหนาที่สถาบันการศึกษาของทองถิ่น  ซึ่งมี

ภราดายอหน แมรี่ เปนผูจัดการและอธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียน 

เซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จนถึงชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

      นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดำเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจาหนาที่ไดทุมเทความต้ังใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ท่ีตองการจะมีสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทำใหโรงเรียน

แหงนี้ มีพัฒนาการอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

        เริ่มจากป 2495  ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับ

การรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน และตอมาในป

การศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ กลาวคือ โรงเรียนไดมีการ

เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบการแตงกายจากเดิมท่ีใหนักเรียนแตงกายดวยเสื้อสีขาว กางเกงสีกากี มาเปนเสื้อสีขาว กางเกง

สีน้ำเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดำ ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตามจากการที ่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจ จากผูปกครองโดยการสง 

บุตร-หลาน เขามาเรียนเปนจำนวนมาก ทำใหจำนวนนักเรียนไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมที่เคยกวางขวาง

ไมอาจจะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนได  

ในปการศึกษา 2498  ภราดาอันโตนิโอ  ไดมีการยายที่ตั้งโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร  

2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม  ชื่อ “อาคารเซนตหลุยส” จากนั้น ในปการศึกษา 
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2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด ขยายการเรียน

การสอนไปจนถึงชั้น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือท่ีคนในยุคนั้นเรียกวาชั้นเตรียมอุดมศึกษา  และเพ่ือเปนการยกระดับ

การศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด  

ในปการศึกษา 2505 ไดสรางหอสมุด  โดยแยกออกมาเปนเอกเทศ เพื่อใหบริการแกนักเรียน  

ในปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทำการสอนตั้งแตชั้น ป.1 ถึง ม.ศ.5  

        ปการศึกษา 2512  ภราดาอะเล็กซานเดอร  ดวยจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จึงไดดำเนินการสราง

อาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น  ยาว 28 เมตร ชื่อ“อาคารมารีย” เพื่อรองรับการขยายตวัของโรงเรียน  

ในปการศึกษา 2520 ภราดาพยุง  ประจงกิจ เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคาร

เรียนเพ่ิมเติมสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและไดสราง “อาคารมงฟอรต” ขึ้น  

ปการศึกษา 2522 เปนอีกกาวท่ีสำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของทองถ่ินไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้โรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปท่ี 

1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

   ปการศึกษา 2534  ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ  ไดเขามารับหนาที ่อธิการ นับเปนยุคที ่โรงเรียน 

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตางๆ อยางรวดเร็ว เชน  ไดรื้อถอนบานพักภราดาหลังเกา กอสราง

สรางอาคารสัฐยามหาราชินีเปนอาคารเรียนของนักเรียนอนุบาล และสรางบานพักภราดาหลังใหม 

ปการศึกษา 2535  ไดมีการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2537  ไดกอสรางอาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล เปนโรงอาหาร 

ปการศึกษา 2539  ไดรื้อถอนอาคารมารีย  และไดกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติม ไดแก อาคารเฉลิมพระเกียรติ, 

อาคารวันทามารีย,  อาคารเซราฟน  และสระวายน้ำ 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ดาน เพื่อรองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ ่งทำใหโรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ในยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกลาว  ไดสงผลแก

โรงเรียนในปจจุบันในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามนอกเหนือจาก 

การพัฒนาดานระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมีความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรียน

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมุงสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 

        ปการศึกษา 2542  ภราดามีศักดิ์  วองประชานุกูล  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ  

วงโยธวาทิตไดรับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียนแหงประเทศไทย ประเภท

ระดับมัธยมตนชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำป 2542 

        ในปการศึกษา 2543 โรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา นับเปนกาวท่ีสำคัญของโรงเรียนที่มุงสูการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการ

จัดการศึกษาของคณะเซนตคาเบรียล นอกจากนี้ ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดซื้อที่ดินดานหลังโรงเรียนจนถึง 

ริมแมน้ำ จำนวน 2 แปลง  มีเน้ือที่รวม 1 ไร 2 งาน 84 ตารางวา 
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  ปการศึกษา 2544 มีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และ

ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดสราง“อาคารสิรินธร”เพื่อรองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดทำการ

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2545 

       ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล

พระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณจาก 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยมีพระราชเสาวนีย โปรดเกลา โปรดกระหมอม  

ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผู บริจาคโลหิตเปนหมู คณะ 

เพื่อชวยเหลือเพ่ือนมนุษยอยางสม่ำเสมอนานกวา 5 ปอีกดวย โรงเรียนไดจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อ

วา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

ขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา  อีกทั้งไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ

ดานดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดตั้งวงโยธวาทิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด

วงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจำป 2547 

และรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเทศไทย  ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจำป 

2547 

       ในปการศึกษา 2547  ภราดาชำนาญ  เหลารักผล ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ ทำการ

รื้อถอน “อาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล” ที่เกาและทรุดโทรมออกเพื่อกอสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหนแมรี่”  

ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญ

ขนาด 900–1,000 ที่นั่งสำหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได  หองประชุมยอย

ขนาด 300 ที่นั่งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองออกกำลังกาย ลานจัดนิทรรศการ โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูก

สุขลักษณะและหองสมุดท่ีทันสมัย ปรับปรุงหองปฏิบัติการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน โดย

การปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมี

สื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดีย  รวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่นๆ ที่ทันสมัย 

สงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี

อยางตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับผูปกครอง 

และนักเรียน  

        ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรูแบบ

ธุดงคศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

เสริมสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ผานการ

ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547–2549 และการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 
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        ปการศึกษา 2550–2555 ภราดามณฑล ประทุมราช ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และ

ผูจัดการ มุงเนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด ปฏิบัติงานเปนทีม และ

เปดโรงเรียนสูชุมชน ในปการศึกษา 2550 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินเชาจากคุณลัดดา–คุณบำรุง ศรีคชา มาเปน

กรรมสิทธิ์ของโรงเรียน จำนวน 2 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  มีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและ

สวยงามยิ่งขึ ้น จัดทาสีอาคารทุกอาคารใหดูเดนเปนสงา จัดทำและติดตั้งปายบอกทางไปยังสถานที่ตางๆ ภายใน

โรงเรียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  จัดทำและติดตั้งปายสุภาษิต–คำคม ทั้งภาษาไทย และอังกฤษตามอาคาร เพื่อเปน

แหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคน จัดทำสนามเด็กเลนระดับประถมศึกษา จัดทำปายขอความ คำสอนตางๆ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จัดสรางสวนนกเซนตหลุยส จัดทำปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ำ สรางศาลาการ

เรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูฯ สวนวรรณคดี และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม จัดทำโครงการ

ฐานความรูตามรอยพอหลวง 84 ฐานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุคคล

ทั่วไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  อีกท้ังไดติดตั้งกระดานอัจฉริยะ 

ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหมๆ เปนการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง   

        ปการศึกษา 2551 โรงเรียนไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดอาคาร “สิรินธร”และ“ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นำความ

ปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนตหลุยสเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้  โรงเรียนไดผานการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

การศึกษา รอบ 2 ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นับเปนกาวสำคัญของโรงเรียนที่มุ งสู การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ปการศึกษา 2553 ได

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551 

และเริ่มการกอสรางบานพักภราดาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

        ปการศึกษา 2554  ไดรับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ใหทำการสรางอาคารเรียนหลังใหม ทดแทน

อาคารเรียนเซนตหลุยส ซ่ึงเปนอาคารที่ใชงานมากวา 50 ป มีรากฐานที่ไมคอยมั่นคงแข็งแรงอีกท้ังขาดความปลอดภัย

และมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปนประจำ ซึ่งอาจจะ

เกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ใชงบประมาณการกอสราง

จำนวน 153 ลานบาท  และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานชื่ออาคารวา “เซนตหลุยสวิทยาคาร”   

       โรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก สงผลใหโรงเรียน

ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย  ไดแก  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2551 

รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2554  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2555  

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ
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เหรียญทองแดง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา

ปที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2554 ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 5 กลุมสาระการเรียนรู มากกวารอยละ 50 ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก 

ระหวางปงบประมาณ 2555–2557 จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนตน 

ปการศึกษา 2556  ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และผูจัดการ 

มุงเนนนโยบายประหยัด คุมคา เพิ่มคุณภาพการศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนและเปด

โรงเรียนสูชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เนนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนและครู ภายในโรงเรียนและ

จัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ เชน หมากลอม, Robot, Stack และดนตรี  อีกทั้ง  ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร” เมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2556 เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดาคณะครู ผู ปกครอง ศิษยเกา และนักเรียน นอกจากนี้ยังไดจัด

โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานจากการบริหารงานของภราดาอาจิณ เตงตระกูล หัวหนาฝายวิชาการไดมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนจาก Modern Language Program (MLP) เปน English Integration Program (EIP) โดยเริ ่มตั ้งแต

ระดับชั้น ป.1- ม.3  ตลอดจนจัดตั้งศูนย Cambridge Centre เพื่อทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

นักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลากรครูและผูที่สนใจ ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสงผลใหโรงเรียนผาน

การประเมินโรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที ่ม ีค ุณภาพสู สากล SLC aims for World Class Standard 

Education จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อ ซ่ึงจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2558 นอกจากนี้ยังไดสงเสริมดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนโดยมีโครงการแลกเปลี่ยนครูจากประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนทุก

ระดับชั้น และไดสงเสริมใหนักเรียนเขารวมโครงการเจียระไนเพชร SLC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูการแขงขัน

ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

ปการศึกษา 2559  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และผูจัดการ  

ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ดาน  ไดแก 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปดหลักสูตรการเรียนใหม  ในปการศึกษา 2560 ดังนี้   

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program)  ในระดับชั้น ป.1-ป.3   

- เปดโปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre–IMSP (Pre-Intensive Math and Science Program) ในระดับ

ปฐมวัยปท่ี 2 และ 3  

- หลักสูตรอ ัจฉร ิยภาพคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  MSP (Math and Science Program)                 

ในระดับชั้น ป.4–ป.6 และ ม.1   
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- หลักสูตรการเรียนลวงหนา APP (Advanced Placement Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา   

- เปดแผนการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม ไดแก  

 แผนการเรียนศิลป- Media and Design, 

 แผนการเรียนศิลป-ดนตรี 

 แผนการเรียนศิลป-อุตสาหกรรมบริการ 

- การวางแผนเรื่องการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระบบ TCAS 

 วางแผนในการจัดกลุมนักเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยใหนักเรียนทำแบบทดสอบ 

(Mycareer.AI)  และแปลผลตามอาชีพท่ีนักเรียนเลือก 

 จัดกลุมนักเรียนและจัดคาบเรียนเสริมเพื่อสงเสริมศักยภาพตามอาชีพที่นักเรียนสนใจ (จัดตาม

กลุมสาขาวิชาในระบบ Admission) และจัดใหมีคุณครูที่ปรึกษาที่มีความถนัดตามกลุมสาขา 

ใหกับนักเรียนทั้งในดานขอมูลการเรียน และการเตรียมตัวสอบ 

การปรับปรุงพัฒนาหองเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

ไดแก   

- ปรับปรุงหองเรียนระดับปฐมวัย  โดยการติดสติ๊กเกอรตัวการตูนดานในและนอกหองเรียน ใหมี

ความสวยงาม นาสนใจ กระตุนการเรียนรูของเด็ก   

- จัดทำศูนยฝกวินัยจราจรระดับปฐมวัย เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูกฎจราจร 

- จัดทำหอง SELF - LEARNING CENTER (ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ระดับปฐมวัย) เพื่อใหเด็กได

พัฒนาทักษะโดยการลงมือปฏิบัต ิ

- จัดทำหองดนตรีระดับปฐมวัย เพื่อใหนักเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน Drum, 

Tambourine, Maracas, piano, Xylophone, Triangle และมีการจัดตั้งวงดนตรีนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

- จัดทำหอง STEM EDUCATION  ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรค 

- จัดทำหอง MILC (multi intelligence learning center)  ซึ ่งเปนหองเรียนพหุปญหา 8 ดาน ให

นักเรียนไดคนหาศักยภาพในดานที่ตนเองสนใจในระดับชั้น ป.1 - ป.4 

- ปรับปรุง และซอมแซมสระวายน้ำ  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน อยางมีความสุข  

และมีการเรียนรูแบบบูรณาการ 

- ปร ับปร ุงห อง STEM EDUCATION  ในระด ับม ัธยมศ ึกษาให  เป นห อง EIC (Educational 

Innovation Center) 

- ปรับปรุงหองปฏิบัติการอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนแผนการเรียนศิลป-

อุตสาหกรรมบริการ และนักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร 
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อีกทั ้งนำ Solar Cell  โครงการสงเสริมพลังงานสะอาด มาใชภายในโรงเรียนเพื ่อสงเสริมการประหยัด

พลังงาน และเปนการนำพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติมาใชอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนพลังงานที่ไดมาฟรี

และมีปริมาณมากเพียงพอตอความตองการ ทั้งยังสะอาดบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาใดๆ อันจะทำใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ  

อาทิเชน  ติดตั้ง Solar Digital Clock บนอาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร,  ติดตั้งตนไม Solar Cell และยังไดมีการจัดทำ

โครงการ 8 Riews Model โดยการใชรถไฟฟาบริการรับ–สงผู ปกครอง จากลานจอดรถเทศบาลตลาดบานใหม – 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  เพื่อลดปญหาการจราจรดานหนาโรงเรียนในชวงเวลาเรงดวน ตลอดจนมีการ

ปรับปรุงหองน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารสิรินธร, ระดับปฐมวัย และเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นอาคารเซนตหลุยส

วิทยาคาร  

ปการศึกษา 2562 -2563  ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาตผูอำนวยการ 

และผู จ ัดการ  ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  มุ งเนนนโยบายประหยัด  เพิ่มคุณภาพทางการศึกษา  

ปฏิบัติงานเปนทีม  นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  

มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยใสจุดเนนในแตละโปรแกรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน และมีการ 

ลงนามซ้ือท่ีดินจากคุณพาสันติ์ - คุณมินตรา ศีลอุดม  มาเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  จำนวน 1 ไร 2 งาน 10 ตารางวา 

เปนเงิน 12 ลานบาท  

ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูที่  128  ถนนศุภกิจ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปดทำ

การสอนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 บนเนื้อท่ี 20 ไร 5 งาน 33 ตารางวา 
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แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร   8.  อาคารเซราฟน 

2.  อาคารสัฐยามหาราชินี    9.  สระวายน้ำ 

3.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   10.  อาคารพยาบาล 

4.  อาคารสิรินธร     11.  อาคารคนตรีสากล 

5.  อาคารมงฟอรต    12.  อาคารเรียนอนุบาล 2  ชั้น 

6.  อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี่  13.  อาคารสำนักงานบริหาร 

7.  อาคารวันทามารี    14.  บานพักภราดา 

      15.  สนามเด็กเลน 
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1.2  จำนวนหองเรียน/ผูเรียนจำแนกตามระดับที่เปดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง เพศ รวม เฉลี่ยตอ

หอง ชาย หญิง 

ระดับปฐมวัย      

เตรียมอนุบาล 2 19 19 38 19 : 1 

ชั้นอนุบาล 1 6 72 90 160 26 : 1 

ชั้นอนุบาล 2 7 107 103 210 30 : 1 

ชั้นอนุบาล 3 7 96 87 183 26 : 1 

รวม 22 294 299 593 26 : 1 

ระดับประถมศึกษา      

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 6 102 88 190 31 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 6 120 113 233 38 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 6 115 113 228 38 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 5 85 87 172 34 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 5 103 85 188 37 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 6 109 116 225 37 : 1 

รวม 34 634 602 1,236 36 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 5 109 95 204 40 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 6 112 86 198 33 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 6 108 93 201 33 : 1 

รวม 17 329 274 603 35 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 6 125 117 242 40 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  7 89 118 207 29 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 6 92 98 190 31 : 1 

รวม 19 306 333 639 33 : 1 

รวมทั้งส้ิน 92 1,563 1,508 3,071  
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1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

          1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนง 

ประเภท/ตำแหนง จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 

ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.  ผูบริหาร      

- ผูรับใบอนุญาต   1  1 

- ผูจัดการ      

- ผูอำนวยการ      

- รองผูอำนวยการ  1 1  2 

รวม  1 2  3 

2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย      

     - ครูบรรจ ุ  43 3  46 

     - ครูตางชาติ  5 3  8 

รวม  48 6  54 

3. ผูสอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

     - ครูบรรจ ุ  82 33  115 

     - ครูตางชาติ  18 3  21 

รวม  100 36  136 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

     เจาหนาท่ี 1 29 12  42 

5. อื่น ๆ        

รวม 1 29 12  42 

รวมทั้งสิ้น 1 178 56  235 

 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผูเรียนตอครู    11 : 1 

จำนวนผูเรียนตอหอง  26 : 1 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผูเรียนตอครู    19 : 1 
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1.3.2  สรุปจำนวนครูผูสอน จำแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับช้ันใหกรอกขอมูลในระดับท่ีมีจำนวนชัว่โมงสอนมากที่สดุ 

   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก  ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ปฐมวัย 49 13     

ภาษาไทย   7 2 8  

คณิตศาสตร   9 7 5 4 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   8  13  

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   4  6 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา   3 1 7  

ศิลปะ   6  9  

การงานอาชีพ   1  4 1 

ภาษาตางประเทศ   13 15 10 8 

 

 

1.3.3  สรุปจำนวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

        

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จำนวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน - - 

- ลูกเสือ 25 13 

- เนตรนารี 25 13 

- ยุวกาชาด - - 

- ผูบำเพ็ญประโยชน - - 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 4 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 50 56 

- อ่ืนๆ...ใหระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 34 17 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 34 34] 
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 1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน 

      

ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน 

จำนวน

ผูบังคับบัญชา 
จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไมมีวุฒ ิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 29 29 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 21 21 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 26 26 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผูบำเพ็ญประโยชน - - - - - 

รวม 76 76 - - - 

 

       1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหนาที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 

                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 
จำนวนครูท่ีทำหนาที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ครูที่ไดรับการข้ึนทะเบียน 

เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครูท่ีมีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไมขึ้น

ทะเบียน 

 - - - - - 

 

 1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 

จำนวนครูที่เขารับ 

การอบรม 
หนวยงานท่ีเขารับการอบรม ป พ.ศ. 

2 อบรมพระคัมภีร “หนังสือวิวรณของยอหน” ใน

โครงการ “ศิษยพระคริสตเจริญชีวิต ประกาศขาว

ดีใหม” 

28-29 พฤศจิกายน 2563 
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2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา 1. จุดหมายของชีวิต  คือ  การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอ

เกิดแหงชีวิต 

2.  มนุษยทุกคนตองทำงาน  ความวิริยะ  อุตสาหะ  เปนหนทางนำไปสูความสำเร็จ  

ดังคติพจนท่ีวา  LABOR  OMNIA  VINCIT 

วิสัยทัศน โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนน

ตามจิตตารมณ นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

พันธกิจ 1. สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู

วิถีสากล  และเนนจิตตารมณืนักบุญหลุยส  มารียกรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนน

ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

เปาหมาย 1.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนน

จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

2.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิต

ตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

3.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถึสากลและ

เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

4.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษาสูวิถี

สากล  และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

5.  สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล  และเนน 

    จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

6.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

7. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและเนน 

    จิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ เปาหมายท่ี 1 

 ยุทธศาสตรที ่ 1. ส งเสร ิมใหผ ู เร ียนมีความเปนเล ิศดานว ิชาการ และมี

ความสามารถคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ 4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

 ยุทธศาสตรที่ 5. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี และมีความสุข 

เปาหมายท่ี 2 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนบริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตา

รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3. “SLC” ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี 3 

 ยุทธศาสตรที่ 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามจิต

ตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายท่ี 4 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณของ

สถานศึกษาสู ว ิถึสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ  

มงฟอรต 

เปาหมายท่ี 5 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และ

เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายท่ี 6 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เปาหมายท่ี 7 

 ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยส ู ว ิถีสากล และตาม 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 21” 

เอกลักษณ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีเดน เนนภาษา พัฒนาสูวิถีสากล 

อัตลักษณ ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเดน 

 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 

   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

เปาหมาย 

ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมา

ณ 

(จำนว

น) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

เปาหมายท่ี 

1 

 

1. กิจกรรมสงเสริม

สุขอนามัย 
555 

ยอด

เยี่ยม 
92.00 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

2.โครงการ Good 

Health for kids 
70 ดีเลิศ 75.71 ดีเลิศ 1,2,3,4,5,11 1 2 

3..กิจกรรมจดั

ประสบการณ

ประจำวันกิจกรรม

หลัก 6 กิจกรรม / 

STEM Education 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.30 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 6 

4.กิจกรรม 

Project 

Approach 

555 
ยอด

เยี่ยม 
91.47 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 6 

5.โครงการเด็ก

ปฐมวัยสูยุค

ปญญาประดิษฐ  

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.71 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 4 

6.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับปฐมวัย

ปที่ 1 

555 
ยอด

เยี่ยม 
93.52 

ยอด

เยี่ยม 

1,2,3,4,5,11 

1 2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 7.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับปฐมวัย

ปที่ 2 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.18 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

8.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับปฐมวัย

ปที่ 3 

555 
ยอด

เยี่ยม 
94.11 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

9.กิจกรรมพัฒนา

ทักษะดานดนตร ี
555 

ยอด

เยี่ยม 
92.75 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

10.กิจกรรมยินดี

กับบัณฑิตนอย 
555 

ยอด

เยี่ยม 
94.79 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

11.กิจกรรมนัก

อนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.33 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

12.กิจกรรมสภา

นักเรียนปฐมวัย 
555 

ยอด

เยี่ยม 
92.20 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

13.กิจกรรมแขงขัน

ทักษะปฐมวัย 

(ภายใน/ภายนอก) 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.92 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

14.กิจกรรมพัฒนา

ทักษะดานภาษา 
555 

ยอด

เยี่ยม 
92.13 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 7 

15.กิจกรรมหนู

นอยนักดารา

ศาสตร 

555 
ยอด

เยี่ยม 
94.55 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

16.กิจกรรมวัน

อาชีพและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

555 
ยอด

เยี่ยม 
94.36 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

17.โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ Pre-

IMSP 

110 
ยอด

เยี่ยม 
92.49 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 7 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 18.กิจกรรม

ปองกันอัคคีภัย 
555 

ยอด

เยี่ยม 
94.75 

ยอด

เยี่ยม 

1,2,3,4,5,11 
1 2 

19.กิจกรรมวัน

ไหวคร ู
555 

ยอด

เยี่ยม 
94.84 

ยอด

เยี่ยม 

1,2,3,4,5,11 
1 2 

20.กิจกรรมหนู

นอยนักออม 
555 

ยอด

เยี่ยม 
94.75 

ยอด

เยี่ยม 

1,2,3,4,5,11 
1 2 

21.กิจกรรม

กีฬาปฐมวัย 
555 

ยอด

เยี่ยม 
91.86 

ยอด

เยี่ยม 

1,2,3,4,5,11 
1 2 

เปาหมายที ่

2 

 

 

1.งานบริหาร

ฝายปฐมวัย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
92.63 

ยอด

เยี่ยม 
1,5,6,7,8,9,10,

11 
1,2 2 

2.กิจกรรม

จัดซื้อและผลิต

สื่อ 

555 
ยอด

เยี่ยม 
91.80 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 
1 2 

3.กิจกรรม

ประกวดสื่อ

การจัด

ประสบการณ 

48 
ยอด

เยี่ยม 
94.83 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 
1,2 2 

4.กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง

เขียน วัสดุ 

อุปกรณ 

555 
ยอด

เยี่ยม 
91.87 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 
1,2 2 

5.กิจกรรม

หลักสตูร 
48 

ยอด

เยี่ยม 
94.67 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

เปาหมายที ่

3 

1.งานบริหาร

ฝายปฐมวัย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
92.16 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1,2 2 

เปาหมายที ่

4 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
92.16 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1,2 2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 2.กิจกรรมจัด

ประสบการณ

ประจำวัน

กิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม / 

STEM 

Education 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.30 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 6 

3.โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 

Pre-IMSP 

110 
ยอด

เยี่ยม 
92.49 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 7 

4.กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

ดานภาษา 

555 
ยอด

เยี่ยม 
92.13 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,11 1 2 

เปาหมายท่ี 5 

 

 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
92.16 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1,2 2 

2.กิจกรรม

หลักสตูร 
- 

ยอด

เยี่ยม 
94.67 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

3.กิจกรรม

นิเทศ 
48 

ยอด

เยี่ยม 
91.41 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

เปาหมายท่ี 6 

 

1.กิจกรรม

หลักสตูร 
48 

ยอด

เยี่ยม 
94.67 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

2.กิจกรรม

นิเทศ 
48 

ยอด

เยี่ยม 
91.41 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

เปาหมายท่ี 7 

 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
92.16 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1,2 2 

2.กิจกรรม

นิเทศ 
48 

ยอด

เยี่ยม 
91.41 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1 2 

3.กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร 
48 

ยอด

เยี่ยม 
93.20 

ยอด

เยี่ยม 

1,5,6,7,8,9,10,

11 1,2 5 
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4. ผลการพัฒนาเด็ก ระดับปฐมวัย    

ผลพัฒนาการดาน 
จำนวน

เด็ก

ทั้งหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 555 539 97.12 14 2.52 2 0.36 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 555 535 96.40 19 3.42 1 0.18 

3. ดานสังคม 555 535 96.40 20 3.60 0 0.00 

4. ดานสติปญญา 555 510 91.89 43 7.75 2 0.36 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

เปาหมายที่ 1 1. กิจกรรมการ

เรียนการสอน

ออนไลน 

2478 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ ม.1 1 2 

2. กิจกรรม

กิจกรรมเพชร 

SLC 

2478 ยอด

เยี่ยม 
80.71 ยอด

เย่ียม 

ม.1 3 3 

3.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2478 ดีเลิศ 92.28 ดีเลิศ ม.1 3 1 

4.งานพัฒนา

ทักษะการอาน

และเขียน

ภาษาไทย 

2478 ดีเลิศ 90.80 ดีเลิศ ม.1 3 3 

5.งานกลุมสาระ

ภาษาไทย   

2478 ดีเลิศ 95.00 ดีเลิศ ม.1 1 3 

6. งานกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 6 
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เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 7. งานกลุมสาระ

การเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

 8.  งานกลุมสาระ

การงานและ

เทคโนโลยี 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

 9. งานกลุมสาระ

การเรียนรูสุข

ศึกษาและพล

ศึกษา 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

 10.งานกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

 11.งานกลุมสาระ

การเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

12.งานกลุมสาระ

ก า ร เ ร ี ย น รู

ภาษาตางประเทศ 

2478 ยอด

เยี่ยม 
80.27 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 3 

เปาหมายที่ 2 1.งานบริหาร

สำนัก

ผูอำนวยการ 

- ยอด

เยี่ยม 

97.00 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

2. งานบริหาร

ฝายวิชาการ 

- ยอด

เยี่ยม 

90.50 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

3. งานบริหาร

ฝายกิจการ

นักเรียน 

- ยอด

เยี่ยม 

90.44 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

4. งานบริหาร

ฝายบริหารทั่วไป 

- ยอด

เยี่ยม 

81.89 ดีเลิศ ม.2 7 1, 4, 5, 7 

5. งานบริหาร

ฝายธุรการ-

การเงิน 

- ยอด

เยี่ยม 

93.50 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) คุณภาพ 
ปริมาณ 

(รอยละ) คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 6.งานนโยบาย

และแผน 

- ยอด

เยี่ยม 

98.20 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

7. งานประกัน

คุณภาพ 

- ยอด

เยี่ยม 

91.00 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

เปาหมายที่ 3 1. กิจกรรมความ

รวมมือทาง

การศึกษา 

2478 ยอด

เยี่ยม 

96.98 ดีเลิศ ม.1 4 3,  4 

2. กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

2478 ยอด

เยี่ยม 

90.11 ดีเลิศ ม.1 4 1 

3. กิจกรรมชมรม 2478 ดีเลิศ 89 ดีเลิศ ม.1 4 2, 4,  10 

 4.กิจกรรมเเครือ

ขายระดับชั้น 

2478 ยอด

เยียม 

90.46 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 2, 4 

5.กิจกรรมรักษ

แมน้ำบางปะกง 

2478 ยอด

เยียม 

90.48 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 2, 4 

เปาหมายที่ 4 1.กิจกรรม MILC 2478 ยอด

เยี่ยม 

92.22 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 10 

2.งานพัฒนา

ทักษะการอาน

และเขียน

ภาษาไทย 

2478 ดีเลิศ 90.80 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4, 9 

3. งานกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

2478 ดีเลิศ 80.27 ดีเลิศ ม.1 1 4 

 4. กิจกรรมเพชร 

SLC 

2478 ดีเลิศ 80.87 ดีเลิศ ม.1 1 4 

5.งานกลุมสาระ

การเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

2478 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เยี่ยม 
ม.1 3 1 

6.กิจกรรม

บรรพชาสามเณร

เฉลิมพระเกียรติ 

2478 ดีเลิศ 92.28 ยอด

เยี่ยม 
ม.1 3 1 
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เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

 

 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

 

 

คุณภาพ 

 7.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2478 ดีเลิศ 92.28 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 3 1 

เปาหมายที่ 5 1.งานบริหารฝาย

วิชาการ 

2478 ยอด

เยี่ยม 

87.92 ดีเลิศ ม.1 1 4 

2.  งานหลักสูตร

การสอน 

2478 ดีเลิศ 95.32 ดีเลิศ ม.1 1 4 

3.กิจกรรมเพชร 

SLC 

 

2478 ยอด

เยี่ยม 

80.87 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 1 

 4.กิจกรรม 

Intensive 

Course 

2478 ยอด

เยี่ยม 

9.35 ยอด

เยี่ยม 

ม.3 7 5 

 5.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2478 ยอด

เยี่ยม 

93.86 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 4 1 

 6.งานกิจกรรม

ภายใน-ภายนอก 

2478 ดีเลิศ 91.85 ดีเลิศ ม.1 3 1 

เปาหมายที่ 6 1.งานหลักสูตร

และการสอน 

2478 ยอด

เยี่ยม 

95.32 ยอด

เยี่ยม 

ม.2 7 1, 3 

2.กิจกรรม 

Cambridge 

Center 

2478 ยอด

เยี่ยม 

96.00 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 

 กิจกรรม MILC 2478 ยอด

เยี่ยม 

92.22 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 

เปาหมายที่ 7 1.งานทรัพยากร

มนุษย 

258 ยอด

เยี่ยม 

98.00 ยอด

เยี่ยม 

ม.3 3,  7 5 

2.งานนิเทศการ

สอน 
258 ดีเลิศ 77.89 ด ี ม.3 3,  7 5 

3.งานวิจัยและ

พัฒนา 

258 ดีเลิศ 78.10 ด ี ม.3 3,  7 5 

 

***  ยุทธศาสตรของสำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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 ยุทธศาสตรที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรที่ 3  การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ยุทธศาสตรที่ 4      การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต 

 ยุทธศาสตรที่ 7      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยูหนา 17 ขอ 7  

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

    4.1 ระดับปฐมวัย  
  

ผลพัฒนาการดาน 
จำนวน

เด็ก

ทั้งหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 555 539 97.12 14 2.52 2 0.36 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 555 535 96.40 19 3.42 1 0.18 

3. ดานสังคม 555 535 96.40 20 3.60 0 0.00 

4. ดานสติปญญา 555 510 91.89 43 7.75 2 0.36 

 
 

        4.2 .ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ผูมีสิทธิ์

สอบ 

จำนวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร 166 165 29.99 48.48 37.29 39.30 2.01 5.39 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 166 165 38.78 44.56 37.95 45.92 7.97 21.00 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 166 165 56.20 61.52 48.93 57.36 8.43 17.22 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 166 165 43.55 55.11 44.60 62.95 18.35 41.14 มีพัฒนาการ 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ผูมีสิทธิ์

สอบ 

จำนวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร 115 114 25.46 34.87 33.65 35.79 2.14 6.35 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 115 114 29.89 39.44 31.95 33.81 1.86 5.82 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 115 114 54.29 58.30 56.16 63.54 7.38 13.14 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 115 114 34.38 34.27 38.91 48.99 10.08 25.90 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 

 

 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขา

สอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ      

 ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 195 171 26.04 35.61 32.94 31.09 -1.85 -5.61 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 195 169 32.68 30.78 31.49 35.74 4.25 13.49 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 195 169 44.36 48.21 45.02 47.38 2.36 5.24 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 195 171 29.94 34.71 34.58 36.78 2.20 6.36 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษาฯ

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

195 175 35.93 35.13 36.63 38.31 1.68 4.58 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ 
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จำนวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

 ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

ภาษาไทย 190 163 85.78 233 179 76.82 228 194 85.08 172 123 71.51 188 100 53.19 225 164 72.88 

คณิตศาสตร 190 179 94.21 233 183 78.54 228 160 70.17 172 84 48.83 188 141 75.00 225 160 71.11 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

190 

 

159 

 

83.68 233 184 78.97 228 203 89.03 172 158 91.86 188 136 72.34 225 202 89.78 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

190 164 86.31 
233 185 79.39 228 191 83.77 172 143 83.14 188 162 86.17 225 192 85.33 

ประวัติศาสตร 190 156 82.10 233 178 76.39 228 179 78.50 172 132 76.74 188 147 78.19 225 163 72.44 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

 

190 

 

190 

 

100.00 233 228 97.85 228 221 96.93 172 168 97.67 188 183 97.34 225 215 95.56 

ศิลปะ 190 190 100.00 233 233 100.00 228 227 99.56 172 172 100.00 188 187 99.46 225 221 98.22 

การงานอาชีพ 190 190 100.00 233 233 100.00 228 228 100.00 172 171 99.41 188 172 91.48 225 214 95.11 

ภาษาตางประเทศ 190 146 76.84 233 153 65.66 228 115 50.43 172 95 55.23 188 84 44.68 225 129 57.33 

รายวิชาเพิ่มเติม.... 190 181 95.26 233 213 91.41 228 199 87.28 172 142 82.55 188 151 80.31 225 183 81.33 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีมีผลระดบั 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ี 

มีผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผลระดับ 

3 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 204 142 69.60 198 127 64.14 201 163 81.09 
คณิตศาสตร 204 91 44.60 198 89 44.94 201 96 47.76 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 204 63 30.88 198 114 57.57 201 132 65.67 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 204 141 69.11 198 127 64.14 201 156 77.61 
ประวัติศาสตร 204 187 91.66 198 176 88.88 201 197 98.01 
สุขศึกษาและพลศึกษา 204 129 63.23 198 125 63.13 201 150 74.62 
ศิลปะ 204 170 83.33 198 174 87.87 201 197 98.01 
การงานอาชพี 204 183 89.70 198 184 92.92 201 192 95.52 
ภาษาตางประเทศ 204 135 66.17 198 103 52.02 201 107 53.23 
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม.... 204 115 56.37 198 104 52.52 201 112 55.72 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ข้ึนไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผล

ระดับ 3    

ข้ึนไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผล

ระดับ 3    

ข้ึนไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 240 138 57.50 202 161 79.70 195 148 75.89 
คณิตศาสตร 240 122 50.83 202 129 63.86 195 64 32.82 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 240 197 82.08 202 169 83.66 195 154 78.97 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 240 160 66.66 202 164 81.18 195 176 90.25 
ประวัติศาสตร 240 180 75.00 202 180 89.10 195 191 97.94 
สขุศึกษาและพลศึกษา 240 144 60.00 202 181 89.60 195 - - 
ศิลปะ 240 194 80.83 202 178 88.11 195 191 97.94 
การงานอาชพี 240 198 82.50 202 186 92.07 195 - - 
ภาษาตางประเทศ 240 102 42.50 202 147 72.77 195 147 75.38 
รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม.... 240 85 35.41 202 91 45.05 195 84 43.07 
 

 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 

     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ความสามารถ 

ดานการอาน 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่   

ระดับ     

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      

ดานการอาน 

*** 

ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3 

(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

อานรูเรื่อง 190 190 71.86   62.74    

อานออกเสียง 190 190 74.14   67.29    

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”     
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5. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ  

5.1 ปการศึกษาปจจุบัน   

ช่ือรางวัล 
ป พ.ศ. 

ที่ไดรับรางวัล 

หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลองคกรคุณธรรม

ตนแบบ  จากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  ตามโครงการ

สงเสริมชุมชน  องคกร  อำเภอ  และจังหวัดคุณธรรม 

2563 

คณะกรรมการ

สงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ 

 

 

 

6. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 
ประเด็นตัวชี้วัด ม ี ไมมี 

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด √  

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ √  

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคดิวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปนขั้นตอน (Coding) √  

5. การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร

(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรูตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใชในการประกอบอาชีพ √  

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม) √  

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรยีนรูภาษาอื่น √  

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูหรือสรางอาชีพ √  

 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผานมา 

รอบการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

ระดับ

ปฐมวัย 

ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

รอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  ( ระหวางวันที่  1-5 ธันวาคม 2549) ดี   ดี 

รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  (ระหวาง 2-4  มกราคม  2550) ดีมาก ดีมาก 

รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  (ระหวาง 26-28  พฤศจิกายน  2555) ดีมาก ดีมาก 
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8.  หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก 

 สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย 

  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

  สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 

 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 

  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 

  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย 
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9.  ผลงานของบุคลากร 

ประเภท ลำดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

ผูบริหาร 1 นายเกรียงศักด์ิ          มายอด สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ผูบริหาร 2 นายวิจารณ             แสงหาญ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 3 นางสุนิภา               สวัสดิวงษ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 4 นายเอ                   ดีหล ี สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 5 นางสาวอุษณี          สิมะขจรเกียรติ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 6 นางสาวศิรินันท       บรรจงศิริ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 7 นางสาวนงคนุช       ใจยะสัน สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 8 นายณัทกฤช          ศรีสุวรรณ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 9 นางวรรณภา         ปนทอง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 10 นางสาวจันทิพย      เครือจันทร สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 11 นางอำนวยพร        ตอรบรัมย สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 12 นางสาวเปรมฤดี     ศรีสุนารถ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 13 นายสกล             สายสุดสวาท สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 14 นางสาวนภา        สงพิทักษชัย สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
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ประเภท ลำดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

ครูผูสอน 15 นางกันยารัตน       นามแกว สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 16 นางสาวขัตติยา      ถีระพงษ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 17 นางสาวพรพนา     แสงจันทร สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 18 นายสุทธิพงศ        รัตนพรชัยกุล สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 19 นางสาวดารารัตน   แตงแยม สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 20 นางสาวจุฑามาศ   เจ็งเจริญ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 21 นายธัชพงศ         แยมเกษร สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 22 นางยุพิน             บุดดาหวัง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 23 นางสาวรินทรลภัส   ฉัตรธรรมศักดิ์ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 24 นางสาวสุพัตรา      แสงสวาง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 25 นางสุอัชลี            ทองสิทธิ ์ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 26 นางสาวนพวรรณ   พลอินทร สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 27 นางสาวพจนารถ    กลิ่นเชิดชู สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 28 นายวีรยุทธ          วัชรพงษ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 29 นายอรรถพงษ       ปตตาฝาย สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
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10.  ผลงานของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10.1 ผลงานนักเรียนดานกิจกรรม 

ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 
1 

น.ส.กมลวรรณ  เนินหงส  ม.6/2 

นักกีฬาเจ็ตสกี 

- ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเขา

แขงขันกีฬาเจ็ทสกีเยาวชน ป 2564 

- ผานการคัดเลือกเขาแขงขัน Thai airways 

international Jetski world series 2020 

- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเจ็ตสกีงานนมัสการ

พระพุทธโสธร ประจำป 2563 เจ็ตสกีนั่ง 1000 

ซีซี รุน Pro-am Seadoo spark stok   

วันท่ี 7-8 พ.ย. 2563 

- จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- WATERCROSS WORLD - ASIAN MULTI SPORTS & 

ENTERTAINMENT CO.,LTD 

- จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

Tournament Owner : 

JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX CO.,LTD. 

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 

2 

 

นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ ม.6/6  

นักกีฬาหมากลอม  

- รองชนะเลิศ กีฬาหมากลอมประเภททีมผสม 

ในการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ  

ครั้งที่ 41 ป 2563 

- ชนะเลิศอันดับที่3 กีฬาหมากลอมประเภททีม

ชายในการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที ่41 ป 2563 

- รองชนะเลิศอันดับท่ี1ในการแขงขันหมากลอม

เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 23 

ป 2563 

- ชนะเลิศ กีฬาหมากลอม รุนทีมผสม ในการ

แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน ของกรมพลศึกษา 

ป 2563 

- สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 
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   10.2  ผลงานนักเรียนดานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง 1 เด็กหญิงชุติกาญจน จรัลพงษ       

เด็กหญิงฟองสม    แกวรอด       

เด็กหญิงพัชราภา    คุณาวุฒิ        
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

2 นางสาวพิมพณดา     อมรวัชรีรุจน 

นางสาวณัฐชยา       ยมมาศ  

นางสาวธัญวรัตน       ยาตา  

ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร 

มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

3 นายกันตพงษ  อุดมศิลป 

นายธนกฤต  เทพศัตรา

  

 

ประกวดสิ ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร มหา

ลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

2 นางสาวพีรดา  จุลวรรณโณ 

นายเกษมพล  เปยมเบี้ย 

นายณภัทร  พันทะล ี

จากการประกวดสื่อวีดีโอ ภายใตหัวขอ 

“ New Normal วิถีใหมสไตลเด็กวิทย” 

เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร มหาลัยราช

ภัฎพระนคร 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

3 นางสาวปภาดา            โลหะจีรัง 

นายกิติพงศ            รติพาณิชย 

นางสาวจิตรทิพย            ทิพยอนันตเจริญ 

การประกวดสื ่อว ีด ีโอ ภายใตห ัวขอ  

“ New Normal วิถีใหมสไตลเด็กวิทย” 

เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร มหาลัยราช

ภัฎพระนคร 

รางวัลเหรียญเงิน 1 นายพัสกร      ศรีบุญเจริญ 

นายณัฐกิตต      อริยฐานมานนท

เด็กหญิงเขมมิกา     เจรียรัตน 

รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันหมาก

ลอมประเภททีมผสม รุนอายุไมเกิน 18 

ป 2563 จัดโดยกรมพลศึกษา 

 

รางวัลเหรียญเงิน 2 เด็กหญิงชุติกาญจน จรัลพงษ 

เด็กหญิงฟองสม  แกวรอด

เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ  

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ณ ศูนย

ว ิทยาศาสตร  เพ ื ่อการศ ึกษาจ ังหวัด

สระแกว 

รางวัลเหรียญทอง 1 นายราม      คำแหง  

นายภัทรพล  ไพจิตรลือชา 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ณ ศูนย

ว ิทยาศาสตร  เพ ื ่อการศ ึกษาจ ังหวัด

สระแกว 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 เด็กหญิงวชิรญาณ วณิชยศักดิ์พงศ

เด็กหญิงราชาวดี  เตียงหงษากุล

   

การตอบป ญหาว ิทยาศาสตร  ระดับ

ประถมศึกษา ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ

การศึกษาจังหวัดสระแกว 

รางวัลเหรียญทอง 1 เด็กชายธไนศวรรย จันทรเทศ

เด็กหญิงณัฐกฤตา เจริญสุข  

การตอบปญหาวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ณ ศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด

สระแกว 

รางวัลเหรียญทอง 1  เด็กหญิงภัทรวดี  ตีศร ี การพูดทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาจังหวัดสระแกว 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 เด็กชายคณิศร       ตันสวุรรณรัตน 

เด็กชายอังศุธร       งามประสิทธิ ์

เด็กชายชวิศภัฒณ      พิมสอน  

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเขาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

รางวัลเหรียญเงิน 2 นายเกริกเกียรติ  สุดชู  

นายภูริณัฐ  สุขดานนท 

นายรัชชานนท  หอมจันทร 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเขาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 นางสาวกมลเดชสิริ ทองกร 

นางสาวเอมมิกา  สันติสุขโพธา

นางสาวศิริวรรณ  วงษศิลป 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเขาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 นายกันตพงษ          อุดมศิลป  

นายธนกฤต          เทพศัตรา 

  

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ส ิ ่ ง ป ร ะ ด ิ ษ ฐ  ท า ง

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเขาคุณทหารลาดกระบัง 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 เด็กชายธนฉัตร           เจ็งกุหลา   

เด็กหญิงนัทธมน         ศรีบุญเจริญ

   

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน สาขากายภาพ 

ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 



 
 

43  

ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน 2 เด็กชายคณิศร           ตันสุวรรณรัตน     

เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์

เด็กชายชวิศภัฒณ พิมสอน                

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยาศาสตร

ประยุกต ของสมาคมวิทยาศาสตรแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

รางวัลเหรียญเงิน 2 เด็กหญิงชุติกาญจน จรัลพงษ

เด็กหญิงฟองสม           แกวรอด 

เด็กหญิงพัชราภา    คุณาวุฒิ  

 

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขากายภาพ

ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 นางสาวปรียาภรณ    วิริยะรมัภ 

นางสาวกัลรณัฎฐ      สวุพานิชกิตติกรกุล 

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร   

ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย สาขา

ชีวภาพของสมาคมวิทยาศาสตรแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

3 นายภวัต  ทวมพงศ

เด็กชายคิมหันต           ปาสาณพงศ

  

จากการประกวดผลงานประดิษฐคิดคน 

และการถายทอดเทคโนโลยีอากาศยาน

ไร คนข ับ “เทคนิคการบินโดรนแปร

อักษร”  จัดโดยสำนักงานวิจัยแหงชาติ

รวมกับสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุ

บังคับ 

 

 

รางวัลเหรียญทอง 

 

 

1 

นายคณิตกรณ             มูลชยัสุข  

นางสาวชัชฎาภรณ        กองวิริยะกุล  

นางสาวญาราภรณ         เกตุเทศ  

 

เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชาคณิตศาสตร Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เหรียญเงิน 2 นางสาวนิษฐกานต         วรณัวงศเจริญ  

เหรียญทองแดง 3 นายณภัทร                  ศรีเจริญ 

เหรียญทองแดง 3 นางสาวภัคณรินทร         เพ่ิมสินวโรทัย 

ไดรับรางวัลเหรยญ

ทองแดง 

3 นางสาวอาภิณญา       สิมะรัตนะมงคล 

นางสาวกัลรณัฎฐ       สุวพานิชกิตติกร 

นางสาวณัชชา           ผาสุข 

นายตรัยคูณ              มาเจริญ 

 

เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชาเคมี Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 



 
 

44  

ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวัลระดับเพชร 

 

1 นายฐนกร                ศรีมงคล               

 

  

เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชาฟสิกส Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน 2 นายอติวิชญ             กวางทอง               

นายภูริณัฐ               สุขดานนท            

เหรียญทองแดง 3 นายธนโชค               สมประเสริฐ           

รางวัลเหรียญทอง 1 นางสาวชรินรัตน         สุขดานนท 

นางสาวกัญญาณัฐ      ไพรินทรพาณิช     

 

 

เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชาชัววิทยา Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รางวัลเหรียญเงิน 2 นางสาวโสมศิริ           อยูสขุ 

นายฌอณ                 เซ็พเพอรส    

นางสาวธัญวรัตน         ยาตา 

นางสาวปณฑารี          เปลือ้งนุช   

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 นายพิสิฐ                  นาคภักดี 

นางสาวเพ็ญพาแสง     ตันทอง 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

3 นางสาวกองเงิน         เงินทอง เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชาภาษาอังกฤษ Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รางวัลเหรียญทอง 1 นายฐนกร              ศรีมงคล เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ 

วิชากฎหมายและการเมือง 

 Academic War 

จัดโดย TCASter รวมกับนิสิจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

2 นายภวัต               ทวมพงษ 

นายประกฤษฎ        ชื่นกระมล 

การแขงขันอากาศยานบังคับวิทยุ  

ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

รางวัลชมเชย  นางสาวฐิติชญา        สุขอุม   

นางสาวกัญญาวีร      ลำขวัญ 

นางสาวนวพร      ชุณหกุล 

 

 

ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

เกษตรกำแพงแสน 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวัลชมเชย  เด็กชายชวัลวิทย          ปญญาด ี จากการประกวดเรียงความเทิดพระคุณ

แมยุคดิจิทัล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จัดโดยชมรมสื่อดิจิตัล (D New Media) 

รางวลัชมเชย  ด.ญ.เขมกิา              เจรียรัตน จากการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร

ในโครงการประเมนิและพัฒนาสูความ

เปนเลศิทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

รางวลัเหรียญทอง 1 ด.ญ.ธีวรา               ชวนชม การแขงขันเรียงรอยถอยคำ(เขียนเรื่อง

จากภาพ) ป..1-ป.3  กลุมสาระฯ

ภาษาไทย ในการแขงขันทักษะ

วิชาการสถานศกึษาเอกชนจังหวดั

ฉะเชงิเทรา 

รางวลัเหรียญเงิน 2 ด.ญ.สริิกร               เถื่อนอาราม การแขงขันเรียงรอยถอยคำ(เขียนเรื่อง

จากภาพ) ป.4-ป.6  กลุมสาระฯ

ภาษาไทย ในการแขงขันทักษะ

วิชาการสถานศกึษาเอกชนจังหวดั

ฉะเชงิเทรา 

รางวลัหรียญทอง 1 ด.ญ.ศขิฎาญค            ไวกณัสุรส การแขงขันเรียงรอยถอยคำ(เขียนเรื่อง

จากภาพ) ม.1-ม.3  กลุมสาระฯ

ภาษาไทย ในการแขงขันทักษะ

วิชาการสถานศกึษาเอกชนจังหวดั

ฉะเชงิเทรา 

รางวลัหรียญทอง 1 ด.ญ.อภิชญา             บูรณสรรพสิทธิ ์ การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

 ป.1-ป.3  กลุมสาระฯภาษาไทย ใน

การแขงขันทกัษะวิชาการสถานศกึษา

เอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

รางวลัเหรียญเงิน 2 ด.ช.ธนาธิป              การกระสัง การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

 ป.4-ป.6  กลุมสาระฯภาษาไทย ใน

การแขงขันทกัษะวิชาการสถานศกึษา

เอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญทอง 1 ด.ญ.พรปวีณ           สายัณห การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

 ม.1-ม.3  กลุมสาระฯภาษาไทย ใน

การแขงขันทกัษะวิชาการสถานศกึษา

เอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 ด.ช.กฤติณ             พัฒนดำรงรชต 

ด.ช.พงศพิพรรธณ     ตันตศิรีไกรแสง 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ 

พลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 ด.ญ.ธนญัญา           ณรงคหน ู

ด.ญ.ลภาฎา            พุยศริิ 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 ด.ช.ปการ               วงษศรี การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร

ระดับชั้น ป.1-ป.3  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 ด.ช.ศราวนิ             คุณอนันทวณิช การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระดับชั้น ม.1-ม.3  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 นายคณติกรณ         มลูชัยสุข การแขงขัน คณิตคิดเลขเร็วระดับชั้น  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวลัเหรียญทอง 1 นายกฤษฎา            ฉิมประเสริฐ การแขงขัน คณิตคิดเลขเร็วระดับชั้น  

การแขงขันทักษะวิชาการสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน   

     11.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ผลพัฒนาการดาน 
จำนวน

เด็ก

ทั้งหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 578 553 95.67 23 3.98 2 0.35 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 578 545 94.29 30 5.19 3 0.52 

3. ดานสังคม 578 553 95.67 21 3.64 4 0.69 

4. ดานสตปิญญา 578 540 93.43 33 5.71 5 0.86 

 

    11.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ผูมีสิทธิ์

สอบ 

จำนวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร 166 165 29.99 48.48 37.29 39.30 2.01 5.39 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 166 165 38.78 44.56 37.95 45.92 7.97 21.00 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 166 165 56.20 61.52 48.93 57.36 8.43 17.22 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 166 165 43.55 55.11 44.60 62.95 18.35 41.14 มีพัฒนาการ 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 
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  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ผูมีสิทธิ์

สอบ 

จำนวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร 115 114 25.46 34.87 33.65 35.79 2.14 6.35 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 115 114 29.89 39.44 31.95 33.81 1.86 5.82 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 115 114 54.29 58.30 56.16 63.54 7.38 13.14 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 115 114 34.38 34.27 38.91 48.99 10.08 25.90 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 

 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขา

สอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ      

 ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 195 171 26.04 35.61 32.94 31.09 -1.85 -5.61 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 195 169 32.68 30.78 31.49 35.74 4.25 13.49 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 195 169 44.36 48.21 45.02 47.38 2.36 5.24 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 195 171 29.94 34.71 34.58 36.78 2.20 6.36 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษาฯ

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

195 175 35.93 35.13 36.63 38.31 1.68 4.58 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ 
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จำนวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุมสาระ 

การเรยีนรู/

รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรี

ยน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนว

น

นักเรีย

น 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

ภาษาไทย 190 163 85.78 233 179 76.82 228 194 85.08 172 123 71.51 188 100 53.19 225 164 72.88 

คณิตศาสตร 190 179 94.21 233 183 78.54 228 160 70.17 172 84 48.83 188 141 75.00 225 160 71.11 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

190 

 

159 

 

83.68 233 184 78.97 228 203 89.03 172 158 91.86 188 136 72.34 225 202 89.78 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

190 

 

164 

 

86.31 233 185 79.39 228 191 83.77 172 143 83.14 188 162 86.17 225 192 85.33 

ประวัติศาสตร 190 156 82.10 233 178 76.39 228 179 78.50 172 132 76.74 188 147 78.19 225 163 72.44 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

 

190 

 

190 

 

100.00 233 228 97.85 228 221 96.93 172 168 97.67 188 183 97.34 225 215 95.56 

ศิลปะ 190 190 100.00 233 233 100.00 228 227 99.56 172 172 100.00 188 187 99.46 225 221 98.22 

การงานอาชีพ 190 190 100.00 233 233 100.00 228 228 100.00 172 171 99.41 188 172 91.48 225 214 95.11 

ภาษาตางประเทศ 190 146 76.84 233 153 65.66 228 115 50.43 172 95 55.23 188 84 44.68 225 129 57.33 

รายวิชาเพ่ิมเติม.... 190 181 95.26 233 213 91.41 228 199 87.28 172 142 82.55 188 151 80.31 225 183 81.33 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่ 

มีผลระดับ 

3 

ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 204 142 69.60 198 127 64.14 201 163 81.09 

คณิตศาสตร 204 91 44.60 198 89 44.94 201 96 47.76 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 204 63 30.88 198 114 57.57 201 132 65.67 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
204 141 69.11 198 127 64.14 201 156 77.61 

ประวัติศาสตร 204 187 91.66 198 176 88.88 201 197 98.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา 204 129 63.23 198 125 63.13 201 150 74.62 

ศิลปะ 204 170 83.33 198 174 87.87 201 197 98.01 

การงานอาชีพ 204 183 89.70 198 184 92.92 201 192 95.52 

ภาษาตางประเทศ 204 135 66.17 198 103 52.02 201 107 53.23 

รายวิชาอื่นเพ่ิมเติม.... 204 115 56.37 198 104 52.52 201 112 55.72 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนท่ีมี

ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีมีผลระดบั 3    

ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 240 138 57.50 202 161 79.70 195 148 75.89 

คณิตศาสตร 240 122 50.83 202 129 63.86 195 64 32.82 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 240 197 82.08 202 169 83.66 195 154 78.97 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
240 160 66.66 202 164 81.18 195 176 90.25 

ประวัติศาสตร 240 180 75.00 202 180 89.10 195 191 97.94 

สุขศึกษาและพลศึกษา 240 144 60.00 202 181 89.60 195 - - 

ศิลปะ 240 194 80.83 202 178 88.11 195 191 97.94 

การงานอาชีพ 240 198 82.50 202 186 92.07 195 - - 

ภาษาตางประเทศ 240 102 42.50 202 147 72.77 195 147 75.38 

รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม.... 240 85 35.41 202 91 45.05 195 84 43.07 
 

 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

ระดับ

ปฐมวัย 

ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

รอบท่ี 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  ( ระหวางวันที่  1-5 ธันวาคม 2549) ดี   ดี 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  (ระหวาง 2-4  มกราคม  2550) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  (ระหวาง 26-28  พฤศจิกายน  2555) ดีมาก ดีมาก 
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สวนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับปฐมวัย 

    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  

 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็กผาน

เกณฑท่ีโรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนองได 

 

 

- 

 

- 
92 555 521 93.87 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน 

 
 

 

87 

 

502 90.45  

 

 

 

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย

คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดด ี
 

   

542 97.66 

 

 

 

 

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

สวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย  

   

548 98.74 

 

 1.4 รอยละของเด็กปฏบิัติตนตามขอตกลง

เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเลี่ยงสภาวะ 

ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก

บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสีย่ง

อันตราย 

 

   

521 93.87 

 

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

  
93 555 534 96.22 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของเด็กรางเริงแจมใส          

แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม 

 
 

 

  534 96.22  

 2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ  

อดทนในการรอคอย  
 

  545 98.20  

 2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น 

 

 

 

 

  531 95.68  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็กผาน

เกณฑท่ีโรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

 2.4 รอยละของเด็กมีจิตสำนกึและคานยิม      

ที่ดี  
 

  546 98.38  

 2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลา

แสดงออก  
   

547 98.56 
 

 2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน     546 98.38  

 2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ี

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น  
   

531 95.68 
 

 2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด  
   

501 90.27 
 

 

 

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี 

และการเคลื่อนไหว  
   

547 98.56 
 

3 

 

มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอื

ตนเองและเปนสมาชิกที่ดขีองสังคม 

  
93 555 523 94.23 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง 

ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 

ในตนเอง 
 

 

  548 98.74  

 3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง     512 92.25  

 

 

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดแูลรักษา

สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน  
 

  552 99.46  

 3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม

ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทกัทาย และ 

มีสัมมาคารวะกบัผูใหญ ฯลฯ 
 

 

  514 92.61  

 3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 

ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด 

พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม เปนตน 

 

 

  539 97.12  

 3.6 รอยละของเด็กเลนและทำงานรวมกับผูอื่น

ได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก 

การใชความรุนแรง 

 

 

 

  546 98.38  

4 

 

 

มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรูได 

 

  

92 555 517 93.15 ยอดเยี่ยม 

 

 

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ 

เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ  
 

  523 94.23  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็กผาน

เกณฑท่ีโรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

 

 

 

4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที ่

ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คำตอบ 
 

 

  517 93.15  

 

 

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรือ่ง 

ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวยั  
 

  524 94.41  

 4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิด

รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและ

สามารถตัดสินใจในเรื่อง 

งาย ๆ ได 

 

 

  513 92.43 

 

 4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ

เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ 
    489 88.11 

 

 4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวน

ขยาย แมเหลก็ กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 
    494 89.01 

 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

95.10 ยอดเยี่ยม 

  

 

หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด 

                                                                      จำนวนผูเรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มี

สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานรางกาย  โดยกำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2563 รอยละ 92  เด็กมีน้ำหนักสวนสูงปกติ

ตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่

เสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้                                                                         

1) โรงเรียนไดจัดอาหารกลางวันใหเด็กทุกคนไดรับประทานอาหารที่

ม ีค ุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และไดร ับอาหารเสริมนมโรงเรียนทุกวัน 

นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตาม

วัยผานโครงการ Good Health for kids. และมีการชั ่งน้ำหนักและ 

วัดสวนสูงของเด็กปฐมวัยทุกคน โดยครูประจำชั้น  และสรุปผลการ

เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 1 – 3 ปการศึกษา 2563  ดังนี้ 

ระดับชั้น 

รอยละการเจริญเติบโตตามเกณฑของเด็ก 

ปการศึกษา 2563 

อวน สมสวน ผอม 

ปฐมวัยปที่ 1 4.94 93.83 1.23 

ปฐมวัยปที่ 2 4.76 92.38 2.86 

ปฐมวัยปที่ 3 5.46 91.26 3.28 

รวม 5.05 92.43 2.52 

สรุป เด็กปฐมวัย 1 – 3 มีภาวะการณเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมสวนเฉลี่ยรอยละ 92.43 

2) ครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3 จัดประสบการณเรียนรูตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการจัดประสบการณ

เรียนรูใหกับเด็กไดอยางหลากหลาย ฝกใหเด็กไดลงมือปฏิบัติไดดวย
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ตนเอง เชน กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

ไดแกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและการเลนตามมุม ใหเด็กไดระบายสี การ

เปาสี การฉีกตัดปะ การปนดินน้ำมัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็ก

ไดเคลื ่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใช

เสียงเพลงเครื ่องเคาะจังหวะตางๆ ทองคำคลองจอง การเลนนิ ้วมือ 

ปรบมือ กิจกรรมการเลนกลางแจงโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสนาม เกม

การละเลนตางๆ เคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระ คลองแคลว มีความสุขใน

การออกกำลังกาย  ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี  

3) ครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3  มีการดูแลและบันทึกการ

ตรวจสุขภาพเด็กทุกวัน และจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กไดรู จักดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ลางมือกอน

รับประทานอาหารและการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ทั้งนี้ไดรับ

ความรวมมือจากโรงพยาบาลพุทธโสธร ในการใหความรูและตรวจสุขภาพ

เด็ก รวมถึงการปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการไป

เรียนรูนอกสถานที่ เชน กิจกรรมทัศนศึกษา  เปนตน เด็กสามารถบอก

โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่ง

เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี ่ยง

อันตราย        

ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได และสรุปผลการประเมิน ดังนี้       

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน รอยละ 92.30 

(2) กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย  ผลการประเมิน รอยละ 92.00 

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 1 ผลการประเมิน รอยละ 93.52 

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 2 ผลการประเมิน รอยละ 92.18 

(5) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 3 ผลการประเมิน รอยละ 94.11 

(6) โครงการ Good Health for kids  ผลการประเมิน     รอยละ 91.50 

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม คิดเปนรอยละ 92.60 

สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย   

ปการศึกษา 2562 ที่กำหนดไวรอยละ 92.00                                                                              
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.2 ม ีพ ัฒนาการด านอารมณ จ ิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานอารมณและจิตใจ กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จในปการศึกษา 2563  รอยละ 91 เด็กราเริง แจมใส มี

ความรูท่ีดีตอตนเอง มีความมั่นใจและกลาแสดงออก รักผูอื่น และควบคุม

อารมณตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ กิจกรรม

ตางๆ ดังตอไปนี ้

1) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดประสบการณเรียนรู

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาเด็กใหมี

ความราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ 

อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอื่น  เชน การใหเด็กมีสวนรวมในการแขงขันนำเสนอผลงาน

ตนเอง  

2) โรงเรียนจัดกิจกรรมใหเด็กไดรอง เลน เตน ใหเด็กไดแสดงออก

ตามศักยภาพของตนเอง ฝกใหเด็กมีความมั่นใจในตนเองกลาพูดกลา

แสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผูอ่ืน มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี 

มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนสิ่งของใหกับผูอื่น    

เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 

และการเคลื่อนไหว ผานการจัดกิจกรรรมตางๆ ในหองเรียน เชน กิจกรรม

จัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนา

ทักษะดานดนตรี เปนตน 

3) โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมในเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การรักธรรมชาติ เชนกิจกรรมหนูนอยนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เปนตน                                                 

        ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณได และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education  ผลการประเมิน รอยละ 92.30 

(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตร ีผลการประเมิน รอยละ 92.75 

(3) กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตนอย ผลการประเมิน รอยละ 94.79 

(4) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผลการประเมิน       

รอยละ  92.33 

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.04

สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 

2563 ท่ีกำหนดไวรอยละ 93.00                                                                             

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ

ตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที ่  3 พัฒนาคุณภาพผู  เร ียนดานสังคม กำหนดตัวช ี ้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2563 รอยละ 90 เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟง

คำสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน

เลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา

ที่ตนนับถือมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางสรางสรรคเหมาะสมตาม

วัย โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้

1) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดประสบการณเรียนรู

ให เด ็กเปนสมาชิกที ่ด ีของส ังคม โดยครูดำเน ินการจัดกิจกรรมจัด

ประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่เนนใหเด็กไดปฏิบัติจริง ชวยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได และมีการดำเนินโครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงให เด็กทุกคนรวมกันปฏิบัติตาม

ขอตกลงของหองเรียนที ่เด็กรวมกันสรางขึ้น และการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน เชน การแตงกาย ระเบียบวินัยการเขาแถว เดิน

แถวอยางเปนระเบียบ  

2) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมให

เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

58  

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด

และพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน  

3) ครูผู สอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคน ดูแลสงเสริมใหเด ็กมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม เชน ฝกใหเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน 

การไหว การยิ้ม ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผูใหญ และปฏิบัติตามคำสอน

ของพอ แม ผู ปกครอง และครู เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรม 

เทิดพระคุณพอเปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล 

เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  

เปนตน เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการ

ใชความรุนแรง และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที ่ด ีของสังคม ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เชนกิจกรรมสภา

นักเรียนปฐมวัย  กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก  

6 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมเสริมประสบการณ ที ่ใหเด็กไดเรียนรู การ

แสดงออกทางดานสังคมที่ถูกตอง และเหมาะสมกับวัย 

ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของ

สังคม และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน  รอยละ 92.30 

(2) กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย ผลการประเมิน  รอยละ 92.20 

(3) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach                      

ผลการประเมิน  รอยละ 91.47 

(4) กิจกรรมกีฬาปฐมวัย  ผลการประเมิน  รอยละ 91.86 

(5) กิจกรรมวันแมแหงชาติ   ผลการประเมิน  รอยละ 95.58 

(6) กิจกรรมเทิดพระคุณพอ ผลการประเมิน  รอยละ 95.60 

(7) กิจกรรมแขงขันทักษะปฐมวัย (ภายใน/ภายนอก)   ผลการประเมิน  

รอยละ 92.92                              

(8) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตร ีผลการประเมิน  รอยละ 92.75 

(9) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการประเมิน  รอยละ 92.13 

(10) กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น ผลการประเมิน  

รอยละ 94.36 
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เฉลีย่ผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม คิดเปนรอยละ 93.12 

สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 

2563 ท่ีกำหนดไวรอยละ 93.00      

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร

ได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรูได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที ่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสติปญญา กำหนดตัวชี ้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2563 รอยละ 92 เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว มี

ความรูดานสิ่งแวดลอม ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูมีทักษะทาง

ภาษาที ่ เหมาะสมตามว ัยม ีท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร

คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี มีจินตนาการ ความคิด

สรางสรรค และคิดนอกกรอบ มีทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวันเหมาะสมตามวัย มีทักษะการอาน (Reading) การเขียน 

(W)Riting และคิดเลขเปน (A)Rithmetics เหมาะสมตามวัย   โดยฝาย

ปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้ 

1) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริม

ใหเด็กพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรูได    โดยครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนได

จัดประสบการณเรียนรูใหเด็กไดรับการพัฒนาในการสนทนาโตตอบและ

เลาเรื ่องใหผู อื ่นเขาใจ ตั ้งคำถามในสิ ่งที ่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ

พยายามคนหาคำตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสม

กับว ัย ม ีความสามารถในการค ิดรวบยอด การค ิดเช ิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน

เรื่องงายๆ ได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน และใชสื่อเทคโนโลยี 

เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรู 

และแสวงหาความรูได  โดยผานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ซึ่ง  

แตละหนวยการเรียนรู ไดสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล 
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และสถานที ่ที ่แวดลอมเด็ก สถานที ่สำคัญตางๆ ทั ้งในทองถิ ่นและใน

ประเทศไทย ไดเรียนรูเกี ่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เชน สิ ่งมีชีว ิต/ 

สิ่งไมมีชีวิต  ไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวที่เด็กๆ เชน ยานพาหนะ

ชนิดตาง ๆ สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน  เครื่องมือสื่อสาร  ของเลน  

ของใช  สีตางๆ ฯลฯ 

2) โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน เขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา ซึ่งก็สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ที่ตองการใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

เด็กใหมีความสุขในการเรียนรู และพัฒนาเด็กอยางรอบดาน เชน กิจกรรม

จัดประสบการณแบบ Project  Approach  กิจกรรมจัดประสบการณ

ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM Education  และกิจกรรมวัน

อาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน  

ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรูได และสรุปผลการประเมิน ดังนี ้

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน  รอยละ 92.30 

(2) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach ผลการประเมิน  

รอยละ 91.47 

(3) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ผลการประเมิน   

รอยละ 92.33 

(4) กิจกรรมหนูนอยนักดาราศาสตร  ผลการประเมิน  รอยละ 94.55 

(5) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 1  ผลการประเมิน  

รอยละ 93.52 

(6) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 2  ผลการประเมิน 

รอยละ  92.18 

(7) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปท่ี 3  ผลการประเมิน              

รอยละ  94.11 

(8) กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  ผลการประเมิน             

รอยละ  94.36 

(9) โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-IMSP  ผลการประเมิน  รอยละ 92.49 
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(10) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา  ผลการประเมิน  รอยละ 92.13 

(11) โครงการเด็กปฐมวัยสูยุคปญยาประดิษฐ  ผลการประเมิน  

รอยละ 92.71 

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม คิดเปนรอยละ  92.92 

สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 

2563 ท่ีกำหนดไวรอยละ 92.00              

สรุปผลมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพ:  ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

1 

 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ดาน สอดคลองกับบริบท

ของทองถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยดืหยุน และสอดคลองกับ

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไม

เรงรัดวิชาการ 
 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนการเรยีนรูผานการ

เลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท่ีตอบสนองความตองการ

และความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมาย

เฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรบัปรุง / พัฒนา

หลักสตูรอยางตอเนื่อง 
 

   

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรยีน   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ     

 2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 

    

3 สงเสริมใหครมูีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ   5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน

การวิเคราะหและออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา 
 

   

 3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจดัประสบการณและการ

ประเมินพัฒนาการเด็ก  
 

   

 3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจดั

กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปน

รายบุคคล 
 

 

  

 3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสมัพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว     

 3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจดัประสบการณโดยใชชุมชนแหง

การเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

4 

 

 

จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภยั 

และเพียงพอ 

  

5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนท่ีคำนึงถึงความ

ปลอดภัย 
 

   

 4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความ

ปลอดภัย 
 

   

 4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรายบุคคลและกลุม เลน

แบบรวมมือรวมใจ 
 

   

 4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มสีื่อการเรียนรู ท่ี

ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการ

สืบเสาะหาความรู 

 

   

 4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก 
 

   

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและใหบรกิารสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรยีนรู 
 

   

 5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลติและใชสื่อ

ในการจัดประสบการณ 
 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ     

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนา 
 

   

 5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และ

นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ 
 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี

สวนรวม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 

 
  

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการประเมิน

ตนเอง  ใหหนวยงานตนสังกัด 
 

 

  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ

สถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  
 

 
  

 สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                      จำนวนประเด็นพิจารณา 
5 ยอดเยี่ยม 

  หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 

 

***  คาเปาหมาย =   จำนวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได 

ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 

4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

     จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    

ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย โดยกำหนดเปาหมายขอที ่ 2  

โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต พันธกิจขอที ่ 2 

สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงสูวิถึสากล และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใน

ปการศึกษา 2563 รอยละ 91  

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยนำ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 มาดำเนินการตามรูปแบบ 

ดังตอไปนี ้

1) มีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย     

ปการศึกษา 2563 

2) ครูผูสอนปฐมวัย 1-3 ทุกคนมีการดำเนินการจัดทำแผนการจัด

ประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน โดยมีวิทยากรมา

อบรมใหความรูเกี ่ยวกับการจัดทำโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และเขียนแผนการจัดประสบการณ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 และสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยครูผูสอนเปน

ผูวิเคราะหใบงาน 4.1 ภูมิปญญาทองถิ่น /ภูมิปญญาไทย /ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง /ทักษะการคิดสูศตวรรษที่ 21 /จุดเนนอื่นๆ ตามบริบท

โรงเรียน โดยเนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติเพื ่อให

สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น  

3) มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร มีผลสรุปจากการ

ประเมินความพึงพอใจของครู ผู ปกครอง และชุมชนตอการบริหาร 

จัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ ครูผูสอนรอยละ 94.12  ผูปกครองรอยละ

91.61  และชุมชนรอยละ 90.87  สรุปผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ย 

รอยละ 92.20 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

     จากการจัดประสบการณเรียนรูและสงเสริม ผานแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมตางๆ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ

บริบทของทองถิ่น บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 ที่โรงเรียน

กำหนดไวรอยละ 91.00 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 

     โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดังนี ้

1) สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผูสอนการศึกษาปฐมวัย    

ครูไทย (บรรจุ) จำนวน   47  คน               คิดเปนรอยละ 85.45 

ครูตางชาติ      จำนวน    8  คน               คิดเปนรอยละ 14.55 

                        รวม  55 คน 

สรุปอัตราสวน ระดับปฐมวัย 

จำนวนผูเรียนตอครู    10 : 1 

จำนวนผูเรียนตอหอง  28 : 1 

 

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับท่ีเปดสอน 
ระดับท่ี 

เปดสอน 

จำนวน

หองเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

เฉลี่ยตอ

หอง 

เฉลี่ยตอคร ู

เตรียมอนุบาล 2 38 19:1 10:1 

อนุบาล 1 6 162 26:1 13:1 

อนุบาล 2 7 210 30:1 15:1 

อนุบาล 3 7 183 26:1 13:1 

รวม 22 593 26:1 13:1 

     สรุป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดครูผูสอนใหเพียงพอและ

ครบในทุกชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูง

กวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 

2563 ท่ีโรงเรียนกำหนดไวรอยละ 91.00 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดาน

การจัดประสบการณ 

      โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมพัฒนาครูใหมี

ความรูความสามารถจัดประสบการณ โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรปฐมวัย

ไปสูกระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ  ดานวุฒิการศึกษาครูผูสอน

ปฐมวัยทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือ
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นแตไดรับการพัฒนาอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 100 ดังนี ้

        1) สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษา 

จำนวนครูท่ีจบปริญาตรี     47   คน         คิดเปนรอยละ 94.44 

จำนวนครูท่ีจบปริญาโท       3   คน         คิดเปนรอยละ 5.56 

  2) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

จำนวนครูท่ีจบปฐมวัย                  36  คน คิดเปนรอยละ 76.59 

จำนวนครูท่ีสอนตรงตามความถนัด    5   คน คิดเปนรอยละ 10.64 

จำนวนครูท่ีสอนไมตรงตามสาขาวิชา  6   คน คิดเปนรอยละ 12.77  

3) ครูผู สอน ฝายปฐมวัย  เขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที ่มี

ชั ่วโมงการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป มีจำนวน 48 คน คิดเปน 

รอยละ 100  จากการสงเสร ิมให คร ูม ีความเชี ่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ บรรลุผลสำเร ็จตามที ่กำหนดไว ส ูงกว าค าเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว

รอยละ 92.00 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการ

เรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 

จากแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา โรงเร ียนเซนต หล ุยส  

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2559-2564  ฝายปฐมวัย โดยกำหนดเปาหมายที่ 

3 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถี

สากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ

เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ยุทธศาสตร 

ขอท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู ส ู ว ิถ ีสากล  และตาม 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

และย ุทธศาสตร  ข อท ี ่  2 .  สถานศ ึกษาม ีการจ ัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม พัฒนาสูวิถีสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือ

การเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ โดยดำเนินการตามบริบทของ

โรงเรียน ดังตอไปนี ้
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1) จัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน ของอาคารสถานที ่ และ

สิ่งแวดลอม ของงานบริหารฝายปฐมวัย โดยมีการสำรวจและปรับปรุง

อาคารสถานที่อยูตลอดเวลา มีการจัดทำหองศิลปะ  แหลงเรียนรูบนพ้ืน

ทางเดิน และแหลงเรียนรู ตามมุมตาง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย     

คิดเปน รอยละ 92.16         

        2) ครูผูสอนไดมีการผลิตสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย ตั้งแตระดับชั้น

เตรียมอนุบาล – ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 อยางสม่ำเสมอ เชน สื่อของจริง  

สื่อสิ่งประดิษฐ  สื่อเกมการศึกษา บัตรภาพ  บัตรคำ และสื่อเทคโนโลยี  

มีการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน มีการสงเสริมการ

สรางมุมประสบการณที ่หลากหลาย ในกิจกรรมประกวดสื ่อการจัด

ประสบการณ คิดเปนรอยละ 94.83 และกิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ คิด

เปนรอยละ 91.80  เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิด

เปน รอยละ 92.93 

จากการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย

และเพียงพอ ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่

กำหนดไว ส ูงกว าค าเป าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย              

ปการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนกำหนดไว รอยละ 92.00 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ที ่ใชในในการ

บริหารจัดการเก็บขอมูลสารสนเทศและใชในการติดตอสื ่อสารกับ

หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก มีสัญญาณ Wifi เพื่อรองรับ

การใชงานตามจุดตาง ๆ  มีเครื่องคอมพิวเตอร  โทรทัศน ในการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน ไดจัดตั้งกลุม Line หองเรียน และ 

Line โรงเรียน รวมถึง Facebook ครูและเครือขายผูปกครองดวย รอยละ 

92.40 

         จากการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาส

ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการบริหารดวยหลักการบริหารแบบมี

สวนรวม โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายรวม

รับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหนาที ่ มีการแตงต ั ้งและประชุม

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำขอมูลที่ไดจากการ

สำรวจความคิดเห็นความตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของ

โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดทำแแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ในระดับการศึกษาปฐมวัย ที ่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่โรงเรียนกำหนด คือ ศิษย

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล ้ำ จริยธรรมเดน และ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของงาน/

โครงการ/กิจกรรมกำหนดไว และมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการสรุป

และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  

2) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมี

ระบบกลไกมีการตรวจติดตามคุณภาพของโรงเรียนตามกฎกระทรวง      

มีการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานอยางตอเนื่อง ใหบรรลุตามเปาหมาย

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการนำผลการตรวจ

ติดตามการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และนำขอมูลมาจัดทำแผน

ประจำปในปการศึกษาตอไป  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่

ดำเนินการอยางตอเนื ่อง  โดยนำวงจร PDCA มาเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

3) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา นำผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และ

จัดทำรายงานประเมินตนเองและสงรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

แกตนสังกัด เผยแพรผูที่เกี่ยวของ และสงใหสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อรับการประเมิน

ภายนอกนำผลจากกระบวนการทำงานมาเปนฐานขอมูลในการพิจารณา

ทบทวนในการวิเคราะหงาน ในการวางแผนพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

4) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจ ัดใหมีระบบบริหาร

คุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ในการจัดการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach มีการนำภูมิ

ปญญาทองถิ่นเขามาใหความรูกับเด็ก ๆ ในหองเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่

นักเรียนสนใจทุกหองเรียน และนำนักเรียนออกเรียนรูนอกหองเรียน

ไปยังแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ผลการประเมิน รอยละ 91.47   

- กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ ่น เปนกิจกรรมที ่จัดเปน

ฐานความรูโดยมีวิทยากรเขามาจัดฐานความรูตางๆ ใหกับนักเรียนได

เรียนรู เกี ่ยวกับอาชีพ เชน อาชีพทหาร  ตำรวจ แพทย พยาบาล 

วิศวกร  พอคาแมคา ฯลฯ  ผลการประเมิน รอยละ 94.36   

- กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา ผู ปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร การประเมินหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจตอการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนำผลไปประเมินและปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  

รอยละ 92.20 เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคิด

เปนรอยละ 92.68 

     จากการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี ่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่

กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย    

ปการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  :  ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัติ 

ไม

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเตม็

ศักยภาพ 

  

92 48 48 
100 

 
 ยอดเย่ียม 

 

 

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปน

รายบุคคล 
 

   
48 100  

 1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัด

ประสบการณจากการวเิคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใน

หลักสตูรสถานศึกษา 

 

   

48 100  

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย  

ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และ 

ดานสตปิญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนา

ดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดยีว 

 

   

48 100  

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสขุ 

  
91 48 48 100 ยอดเยี่ยม 

 

 

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกบั

ประสบการณเดิม 
 

   
48 100  

 2.2  ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรม

อยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ

วิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล 

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

 

   

48 100  

 

 

2.3  เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ 

กระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
 

   
48 100  

3 

 

จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  
91 48 48 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก 
 

   

48 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

 3.2  จัดใหมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี

สำหรับมุมประสบการณและการจดั

กิจกรรม 
 

   

48 100  

 3.3  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจดัภาพ

แวดลอมในหองเรยีน เชน ปายนิเทศ 

การดูแลตนไม  

เปนตน 

 

   

48 100  

 3.4  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

ชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถกีาร

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล 

คอมพิวเตอร สำหรับการเรยีนรู 

กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคดิและ

หาคำตอบ เปนตน 

 

   

48 100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณและ

พัฒนาเด็ก 

  

91 48 48 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรม

และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการท่ีหลากหลาย  
 

   

48 100  

 4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม 
 

   

48 

100 

 

 4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 

   
48 

100 
 

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ 
 

   

48 

100 

 

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 
100 ยอดเยี่ยม 
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 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  

                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริม

ให เด ็กมีพ ัฒนาการทุกด าน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

           โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2564 โดยกำหนดเปาหมาย 7 

โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและ

เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต พันธกิจขอที่ 3  

พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล และ

เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต โรงเรียน 

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูมีการจัดประสบการณที่สงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ในทุกๆดานใหเหมาะสม 

กับวัย โดยครูผูสอนทุกคนไดจัดทำแผนการจัดประสบการณเรียนรูแบบบูรณา

การครบทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนาดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 

พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ นได

ความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียน  รวมถึงจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆดานอยาง

สมดุล  

       ผลจากการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรู  ครูไดนำแผนการจัด

ประสบการณเรียนรู สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ เฉลี่ยรอยละ 91.41 ผลจากการจัดกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมหลัก 

6 กิจกรรม/STEM คิดเปนรอยละ 92.30  และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

แบบโครงการ Project Approach คิดเปนร อยละ 91.47 รวมถึงผลจัด

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆดานอยางสมดุล  เชนกิจกรรมวัน

อาชีพ และภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 94.36  เฉลี่ยผลจากแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคิดเปนรอยละ 92.39 

         จากการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที ่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ปการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนกำหนดไว 

รอยละ 92.00 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กได รับ

ประสบการณตรง เลน และ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข ครูมีการจัดการจัด

ประสบการณทั้งในและนอกหองเรียนเพื ่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง  

มีการสงเสริมการเรียนรู ใหเด็กไดลงมือทำและปฏิบัติจริง ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดังนี้  

    1) การเรียนรูแบบ Project Approach เชน เรื ่อง สม  ปลา  ดอกไม 

ฯลฯ ผลการประเมินนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมภาพรวม คิดเปนรอยละ 

91.47   

     2) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education  ใหเด็กไดคิดแกปญหาและสรางชิ้นงานดวยตนเอง เชน  เรื่อง 

ลูกแซกมหัศจรรย  บัตรอวยพรหรรษา และหุนยนตทรงพลัง  ครูผูสอนทุกคน

ไดส งเสร ิมและสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดม ีจ ินตนาการและความคิด

สรางสรรคในการประดิษฐชิ้นงานเพ่ือเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

คิดเปนรอยละ 92.30 

3) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย  เด ็กไดออกไปเร ียนรู   ได รับ

ประสบการณตรงจากสิ ่งที ่พบเห็น และลงมือปฏิบัติ เชน ใหอาหารสัตว       

ทำพิชซา ไดรับความรูเกี่ยวกับการเกิดของดวงดาว การปลูกผักไฮโดรโปนิกส

ฯลฯ ภาพรวมทั้ง 3 ระดับชั้น คิดเปนรอยละ  93.27 เฉลี่ยผลจากแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 92.35 

จากการจัดประสบการณการ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุขผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย   ปการศึกษา 2563 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส  และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัด

ประสบการณการเรียนการสอน ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เชน

กระดาน Active Board มีใชทุกหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ มีบริการ 

อินเตอรเน็ต Wifi ตามจุดตางๆ และมีการสงเสริม ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ

ตามบริบทของโรงเรียน ดังตอไปนี้ 

1) งานสื่อการเรียนรู กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ ครูผูสอนไดมีการผลิต

สื่อนวัตกรรมตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 อยาง

สม่ำเสมอ ตรงตามหนวยการจัดประสบการณ นอกจากนี้โรงเรียนไดติดตั้ง

กระดานอัจฉริยะเพื่อเปนสื่อเทคโนโลยี สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยสื่อท่ีใชสอดคลองกับกิจกรรมการจัดประสบการณ มีความปลอดภัย 

และมีจำนวนที่เพียงพอกับเด็ก พรอมทั้งมีการนำผลการใชสื ่อมาปรับปรุง

คุณภาพสื่อใหดียิ่งข้ึน มีการจัดประกวดสื่อการสอนของครู และนำไปเผยแพร

ใหกับครูและผูปกครองท่ีสนใจ  ผลการประเมิน รอยละ 94.83     

2) งานบริหารฝายปฐมวัย และงานอาคารสถานท่ี ฝายบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนมีการสำรวจทรัพยสินและปรับปรุงอาคารสถานที่อยูตลอดเวลา     

ผลการประเมิน รอยละ 92.16 

3) โครงการเด็กปฐมวัยสูยุคปญญาประดิษฐ พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 

เด็กไดเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี ipad ที่หองปฏิบัติการ ipad room สัปดาห

ละ 1 ครั้ง  สลับกับการเลนตัวตอเลโก ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียน Coding 

ผลการประเมิน  รอยละ 92.71 เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่

สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.23 

จากการจัดบรรยากาศที่เอื ้อตอการเรียนรู ใชสื ่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่

กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ปการศึกษา 

2563 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 

3.4 ประเม ินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริงและนำผลการ

ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม

สภาพจร ิงและนำผลการประเม ินพัฒนาการเด ็กไปปร ับปร ุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

ทุกคน โดยมีเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีเกณฑการประเมินอยาง
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ชัดเจนในแตละระดับชั้น  และนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ  จัดใหมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีสงผลดังตอไปนี ้

1) ผลการนิเทศครูที่ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดย

เฉลี่ยรอยละ 91.41  

2) กิจกรรมวัดและประเมินผลพัฒนาการ 4 ดาน  ไดดำเนินการจัดทำ

แบบประเมินที ่สามารถประเมินผลพัฒนาการของเด็กไดอยางตอเนื ่อง 

สม่ำเสมอ ครูมีการจัดทำขอมูลใหเห็นเปนหลักฐาน รองรอยการพัฒนา โดย

หัวหนากิจกรรมวัดและประเมินผล ฝายปฐมวัย เปนผูจัดทำขอมูล รายบุคคล  

รายหอง  รายระดับ  รายฝาย  เพื่อสงตอขอมูลไปยังงานสารสนเทศโรงเรยีน

และจัดพิมพขอมูลขึ้นWeb โรงเรียนตามลำดับ รวมถึงการรายงานผลการ

ประเมินใหผู ปกครองรับทราบผลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนระบบ  

ผลการประเมินงาน คิดเปนรอยละ 92.81 เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 92.11 

จากการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ผานแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนกำหนดไว 

รอยละ 91.00 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ      ระดับคุณภาพ:  ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    ระดับปฐมวัย 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 

1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม  

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเยี่ยม  

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรูได 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

มาตรฐานที่ 

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยี่ยม  

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  

3. สงเสรมิใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจดัประสบการณ ยอดเยี่ยม  

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม  

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนนุการจัด

ประสบการณ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวม ยอดเยี่ยม  

7. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

มาตรฐานที่ 

3 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณที่สงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมคีวามสุข ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ใหใชฐานนิยม (Mode)  ใหระดับคณุภาพในภาพรวม 

กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode)  เชน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใช คากลาง ของระดับคณุภาพ ในที่นี ้คือ ดีเลิศ  

 

หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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3. จุดเดน ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1.เด็กมีรางกายสมบูรณแข็งแรง ตามวัย 

2.เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว   

3.เด็กมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดี 

4.เด็กสามารถอาน เขียนภาพและสัญลักษณ สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ ่นเพิ ่มเติมจุดเนน      

นอกเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการคือเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาไทย/หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทักษะการคิดสูศตวรรษที ่ 21 (3Rs 8Cs) ภาษาอังกฤษ และการเรียนแบบ 

Coding ตัวตอเลโกขั้นพื้นฐาน ใหเด็กไดเรียนรูเพ่ิมเติม และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวทางการ

จัดการศึกษาแนวมงฟอรต 

2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดาน

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีกระดาน Active  board ทุกหองเรียน 

และจัดทำหองศิลปะ ที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแกการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของเด็ก 

3. ผูบริหารสูงสุดเปนนักบวช ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เนนการบริหารจัดการโดยใช

หลักธรรมาภิบาล 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

1.  ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณโดยจัดเปนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บูรณาการกิจกรรมเพ่ือให

เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน     

2. ครูผูสอนทุกคนสงเสริมใหเด็กไดมีประสบการณตรง เลนและปฎิบัติอยางมีความสุข ในรูปแบบการ จัดการ   

เรียนรูบูรณาการแบบ Project Approach และ STEM Education  การเรียนรู Coding ขั้นพื้นฐาน ผานตัว

ตอเลโก นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ   คิดแกปญหา และ สรางสรรคชิ้นงาน/ผลงานในทุกระดับชั้น 

 

4. จุดควรพัฒนา ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

- เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดีอยู แลว แตควรควบคุมน้ำหนัก สวนสูง ใหเปนไปตามเกณฑกรมอนามัย   

กระทรวงสาธารณสุข 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ทบทวนแกไขแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 

2559-2564 ใหม เปนปการศึกษา 2565 – 2567 เปนแผนระยะสั้น 3 ป  เนื่องจากมีการปรับมาตรฐาน
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การศึกษาใหม ในปการศึกษา 2561 และเพื ่อใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  3 

มาตรฐาน 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

-ควรมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสงตอใหผูปกครองไปใชกับนักเรียนท่ีบานได 

-จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหครูตองคิดหาวิธีการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน 

แบบเวนระยะหาง และใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมที่ดูแลเด็กปฐมวัยท่ีบาน 

 
    5.  แนวทางการพัฒนา 

          1. ครูผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กที่อยูในเกณฑอวนและผอม ใหทำกิจกรรมยามเชาและกิจกรรมสงเสริม

ภาวะการเจริญเติบโตอยางสม่ำเสมอ ในโครงการ Good Health for kids 

         2. ครูผูสอนประสานกับผูปกครองเด็กที่ในเกณฑอวนและผอม ในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

และออกกำลังกายตามความเหมาะสมของวัยที่บาน 

         3. ครูผูสอนติดตามผลการพัฒนาและเพิ่มเติมใหความรูและประโยชนในการออกกำลังกายแกเด็กท่ีอยูในเกณฑ

อวนและผอมอยางตอเนือ่ง 

         4. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการในปจจุบัน 

         5. สงเสริมพัฒนาจัดอบรมใหความรูครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล และความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในยุค 

New Normal   

 

6. ความตองการชวยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะดานการคิด

แกปญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (Coding)  และทักษะการจัดประสบการณสงเสริมทักษะสมอง EF  ใหมากข้ึน   

          2. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหความรูคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การ

สอน  การวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง การสอนแบบ 

Coding ขั้นพื้นฐาน  เพ่ือพัฒนาเด็กไดเติมเต็มศักยภาพ    
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน   

                   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

√  80 2,478 2,447 98.76 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน

แตละระดับชั ้นตามเกณฑที ่สถานศึกษา

กำหนด 

√   2,478 2,260 91.22 ยอดเยี่ยม 

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน

แตละระดับชั ้นตามเกณฑที ่สถานศึกษา

กำหนด 

√   2,478 2.250 90.80 ยอดเยี่ยม 

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร

ในแตละระดับชั ้นตามเกณฑที ่สถานศึกษา

กำหนด 

√   2,478 2,372 95.74 ยอดเยี่ยม 

 1.4 ร อยละของผู  เรียนมีทักษะในการคิด

คำนวณในแต  ล ะด ั บช ั ้ นต าม เกณฑ  ท่ี

สถานศึกษากำหนด 

√   2,478 2,137 87.71 ดีเลิศ 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

√  85 2,478 2,137 87.71 ดีเลิศ 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

√   2,478 2,359 95.21 ยอดเยี่ยม 

 2 .2 ร อยละของผ ู  เร ียนม ีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 

√   2,478 2,359 95.21 ยอดเยี่ยม 

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

 

√   2,478 2,105 84.97 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ
 

ไม 

ปฏิบตั ิ

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   85 2,478 2,428 98.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงาน

เปนทีม 

√   2,478 2,428 98.00 ยอดเยี่ยม 

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค

ความร ู  และประสบการณ มาใช  ในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

√   2,478 2,428 98.00 ยอดเย่ียม 

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  88 2,478 2,375 93.98 ยอดเย่ียม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

√   2,478 2,478 100 ยอดเย่ียม 

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการ

สื ่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมี

คุณธรรม 

√   2,478 2,478 100 ยอดเย่ียม 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  75 2,478 1,926 77.73 ดีเลิศ 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

√    1,926 77.73  

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน

เดิม 

√    1,926 77.73  

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผล

การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ

อื่น ๆ 

√    1,926 77.73  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 

  85 2,478 2,368 95.58 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร อยละของผู  เร ียนมีความร ู   ท ักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  

√    2,368 95.58  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได 

 

ปฏิบตั ิ
 

ไม 

ปฏิบตั ิ

 6.2 ร อยละของผู  เร ียนมีความร ู   ท ักษะ

พื้นฐานและเจตคติที ่ดีในการจัดการ การ

ทำงานหรืองานอาชีพ 

√    2,368 95.58  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

  85 2,478 2,193 86.79 ดีเลิศ 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

√    2,193 86.79  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจติสำนึก

ตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยไม ข ัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

√    2,193 86.79  

2 ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย   90 2,478 2,307 91.30 ยอดเย่ียม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภมูิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย  

√    2,307 91.30  

2.2 ร อยละของผู  เร ียนมีส วนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย 

√    2,307 91.30  

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

  90 2,478 2,318 91.75 ยอดเย่ียม 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

√    2,318 91.75  

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   85 2,478 2,294 90.78 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

√    2,399 94.95  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคน

อื่นอยางมีความสุข เขาใจผู อื ่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน 

√    2,188 86.60  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                            จำนวนประเด็นพิจารณา 

91.23 ยอดเยี่ยม 
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หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด 

                                                                      จำนวนผูเรียนท้ังหมด        

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง  

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี 

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

 

2.  กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

         2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

            โรงเรียนไดกำหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2559 – 2564  

เปาหมายที่  1  ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  และมีความสามารถคิดสรางสรรค

นวัตกรรม  และเปาหมายที่ 5  ยุทธศาสตรที่  1  โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตาม

จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ มงฟอรต  มีการพัฒนาการดำเนินโครงการ / กิจกรรมแยกตามแผนงาน

โครงสราง  ดำเนินการตั้งแตเดือน  พฤษภาคม  2563  -  มีนาคม  2564  ณ  หองเรียน  หองประกอบการ  แหลงการ

เรียนรูภายใน  และภายนอกโรงเรียน  โดยมีผูเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  

จำนวนนักเรียน  2,478   คน    เขารวม  ดังนี ้

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

1.  มีความสามารถในการอาน  การเขียน 

การสื่อสารและการคิดคำนวณ   

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาผู เรียน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2559-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563 และหลักสูตร

ของสถานศึกษา  รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหลง

เรียนรูและสื่อตางๆ  รอบตัว  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ

ตั้งคำถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีในการ

เรียนรูและนำเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควา 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ขอมูลความรูทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสื่อไดจากหองสมุดและแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด อุทยานการศึกษา

หองปฏิบัต ิการคอมพิวเตอร  เซนตหลุยส   สวนพฤกษศาสตร และ

ฐานความรูทีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค  สังเคราะห

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอด

นักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ เชน  

ธุดงคศึกษา  การจัดนิทรรศการ  วันสำคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน   

กิจกรรมการแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมอานจับใจความ

สำคัญ  กิจกรรมตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  ก ิจกรรมยอดนักอานดีเด นประจำป

การศึกษา  2563  สงผลใหนักเรียนเปนผูที่รักการอาน  และใชเวลาวางให

เกิดประโยชนผลการดำเนินงาน  ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม  และไดรับ

รางว ัลเกี ่ยวกับการอาน การเขียน การสื ่อสาร  และการคิดคำนวณ  

มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย  เขียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน 

ฟง ดู  และสื่อสารโดยการเขียนตามความคิดของตนเอง  นำเสนอวิธีคิด  

ของตนเอง  นำเสนอวิธีค ิด  ว ิธ ีแกปญหาดวยภาษา  มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานดานความภาคภูมิใจ  มีการนำเสนอรูปแบบการคิด  วิธี

แกปญหาอยางสนใจ โดยผูเรียนมีผลการประเมินการประเมินความสามารถ

ในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณแตละระดับชั้นดังนี ้
 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 97.89 80 สูงกวา 

ป.2 98.71 80 สูงกวา 

ป.3 99.56 80 สูงกวา 

ป.4 98.84 80 สูงกวา 

ป.5 97.34 80 สูงกวา 

ป.6 99.11 80 สูงกวา 

ม.1 99.02 80 ต่ำกวา 

ม.2 99.49 80 สูงกวา 

ม.3 98.01 80 สูงกวา  
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ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ม.4 99.58 80 สูงกวา 

ม.5 98.02 80 สูงกวา 

ม.6 99.49 80 สูงกวา 

ภาพรวม 98.76 80 สูงกวา 

       ฝายวิชาการ  ไดสงเสริมพัฒนาเพ่ิมเติมผานโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจำปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  2563 

ไดผลการประเมินท่ีสงเสริมดังนี ้

       1. งานกลุมสาระภาษาไทย   รอยละ 95.00 

       2. งานพัฒนาทักษะการอานและเขียนภาษาไทย  รอยละ  90.80 

       3.  งานหองสมุด  รอยละ  90.86 

       4.  กิจกรรมสงเสริมการอาน  รอยละ  91.22   

       5.  งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ  80.27 

       6.  งานศูนยภาษาตางประเทศ  รอยละ  96.00 

       สรุปผลการประเมินการอาน  เขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณใน

แตละระดับชั้นสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  ภาพรวมคิดเปนรอยละ  90..69 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

ค ิ ดอย  า งม ี ว ิ จ า รณญาณ อภ ิป ร าย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  ไดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบกิจกรรมตาง 

ๆ  ดังนี้   

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบบโครงงานวิทยาศาสตร และการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ  STEM  สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนโดยจัดใหมีหองเรียน  Robotic  หองเรียน  STEM  โรงเรียนจดัให

มีหองเรียนท่ีพัฒนานักเรียนดานการคิดวิเคราะหดังนี้      

      1. หองเรียนพหุปญญา  (Multiple  Intelligence)  เพื่อใหนักเรียน

เขาใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น  ใชประโยชนจากจุดแข็งของ

ตนเองในการปรับปรุงจุดออนของตน  เสริมความมั่นใจในตนเองจะกลาให

นักเรียนทำงานที่ยากกวาเดิม  ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับการเรียน

อยางแมนยำ  และเรียนไดดีขึ้นเพราะทำใหเกิดการจดจำไมลืม  โดยเฉพาะ 

บทเรียนที ่ใชฝกปญญา  8  ดาน  ไดแก  ดานภาษา  ดานตรรกะและ

คณิตศาสตร  ดานมิติสัมพันธ  ดานรางกาย  และการเคลื่อนไหวดานดนตรี/ 
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 จังหวะ  ดานมนุษยสัมพันธดวยตนเองหรือการเขาใจตนเอง  ดานการ 

รักธรรมชาติ 

     2.  หองเรียน  Robotic  เพื่อตองการใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู

และกระบวนทัศนเพื่อกาวใหทันในยุคใหม  แมวาการพัฒนาการศึกษาจะมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  หากแตการพัฒนาท้ังครูผูสอนและ

ผูเรียนก็ยังตองดำเนินตอไปอยางตอเนื่องและเชื่องโยงกัน  ทั้งนี ้ก็ดวย

เปาประสงคของการสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรมของการศึกษาที่มุงตรงไปสู

ผูเรียน 

       3.  หองเรียน  STEM  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง  

“สะเต็มศึกษา” (STEM  Education)  มากยิ่งขึ ้น และมีทัศนคติที่ดีและ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และ

สงเสริมการศึกษาคนควา  ในเชิงบูรณาการความรูทั้ง 4 แขนง มาเพื่อชวย

แกไขปญหาสถานการณปญหาในชีวิตจริง (Project  based  Learning)  

โดยสามารถคิดวิเคราะหว ิจารณในการแกไขปญหา สนับสนุนการใช

ความคิดสรางสรรค คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ภายใต  “สะเต็มศึกษา”  นำไปสูการคิดคนนวัตกรรมใหมๆท่ี

เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถใน

การสื ่อสารและการทำงานประสานงานรวมกันไดอยางดีได มีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ  และความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเยาวชนนั้น 

มีทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที ่ 21  โดยเนนวิทยาการดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  ซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาตอไป 

          4.  การจัดกิจรรมการเรีนนรูแบบโครงงาน (Project)  ใหนักเรียน

ทุกระดับชั ้นมีการจัดทำโครงงานพรอมทั ้งการนำเสนอปการศึกษาละ 

1  ครั้ง  โดยใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีการแบงกลุมจัดทำโครงงานแลวทำ

การคัดเลือกโครงงานที ่ชนะเลิศแตละหองเรียน มาเปนตัวแทนในการ

แขงขันการประกวดโครงงานในระดับโรงเรียนในวันวิชาการ โดยไดเรียน

เชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการในการประเมิน

โครงงานของนักเรียน       

  5.  การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร  เพ่ือใหนักเรียนไดมีการจับกลุม

และทำการวางแผนการฝกฝนการแสดง  Science  Show  เพื่อใหนักเรียน

เขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
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       ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาตาง ๆ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชขอมูล  ความรู

ประกอบการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในการทำความเขาใจกับ

เรื่องราวแลวนำมาตั้งเปนสมมุติฐานจากเรื่องราวนั้นนำไปใชวิเคราะห  แปล

ความหมาย  และสรุปขอมูลอยางสมเหตุสมผล  และรูจักแยกแยะขอมูลวา

ขอมูลใดคือ  ขอเท็จจริง  ชอมูลใดคือความคิดเห็น  ตลอดจนพิจารณาความ

นาเชื ่อถือของขอมูล  แลวตั้งสมมุติฐานเพื ่อหาสาเหตุของปญหา  และ

สามารถหาแนวทางแกป ญหาได  และสามารถนำมาประยุกตใช ใน

ชีวิตประจำวันได   

       ฝายวิชาการโดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจำปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  

2563  ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี ้

      1. งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  รอยละ  100 

        2. งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ  98.00 

        3. กิจกรรมพัฒนาหองศูนย MILC  รอยละ  92.22 

     สร ุปผลการประเมินนักเร ียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

เฉลีย่ผลการประเมิน  96.74  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนดรอยละ     

ตารางสร ุปผู  เร ียนความสามารถในการคิดว ิเคราะห  ค ิดอย างมี

วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  
ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 98.30 85 สูงกวา 

ป.2 100 85 สูงกวา 

ป.3 87.93 85 สูงกวา 

ป.4 97.25 85 สูงกวา 

ป.5 97.32 85 สูงกวา 

ป.6 96.48 85 สูงกวา 

ม.1 95.88 85 สูงกวา 
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ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ม.2 96.52 85 สูงกวา 

ม.3 74.27 85 ต่ำกวา 

ม.4 73.40 85 ต่ำกวา 

ม.5 89.00 85 สูงกวา 

ม.6 79.02 85 ต่ำกวา 

ภาพรวม 90.45 85 สูงกวา 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ฝายวิชาการ ไดสงเสริมใหผู เรียนมี

ความรู ความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารในการสืบคน  และนำเสนอ

ขอม ูล ผลงานต าง ๆ เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ของตนเองได อย างมี

ประสิทธิภาพโดยโรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนอยางครบถวน  มีศูนยใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อให

นักเรียนสืบคนขอมูล  มีการจัดประกวดโครงงานทุกระดับชั้นนำเสนอผล

และมีการสรางผลงานจากการประกวดโครงงานโดยการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู 

        ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

มีการสรางชิ ้นงานโดยอาศัยองคความรู ในการแกปญหาดวยทักษะ

กระบวนการคิด  ตามที่ตนเองสนใจ และประดิษฐสิ่งที่เปนประโยขนและ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได   

ฝายวิชาการไดมีการจัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  2563  ไดผลการประเมินท่ี

สงเสริมดังนี้ 

       1. งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รอยละ  98.00 

        2. กิจกรรมพัฒนาหองศูนย MILC  รอยละ  92.22 

     สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โดย

เฉลี่ยรอยละ 95.11  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   
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4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเร ียนเซนตหลุยส   ฉะเช ิงเทรา  ได จ ัดการเรียนการสอนสงเสริม

กระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยจัดใหมีในหองเรียน  Robotic,  

หองเรียน STEM, หองเรียนพหุปญญา (MILC) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงาน  (Project)  สงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  สามารถ

ใชเทคโนโลยีสื่อสารในการสืบคน  และนำเสนอขอมูลผลงาน 

       ดานตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนหองปฏิบัติการตางๆ  และสงเสริมเพิ่มเติมกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนคุณภาพการศึกษา 2563  ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้ 

       - งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รอยละ  100 

       - กิจกรรมพัฒนาหองศูนย MILC  รอยละ  92.22  

        ผลการดำเนินงาน  ผ ู  เร ียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการเรียนรู การ

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉลี่ยรอยละ 96.11  สูงกวาคาเปาหมาย

ท่ีกำหนด 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

     งานหลักสูตรการสอน  และกลุมสาระการเรียนรู 8  กลุมสาระไดวาง

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะผูเรียนดานความรูและทักษะที่จำเปนตาม

หลักสูตร  โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาผู เร ียนและผู สำเร็จการศึกษา  

ยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8  กลุม

สาระการเรียนรูไมนอยกวา  2.70  และกำหนดแผนงาน /  โครงการ  เพื่อ

พัฒนาผูเรียนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563  การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูใหไดตามเกณฑ  และผล

การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑในกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ 

ในการพัฒนาผูเรียนดานการประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเปนไป 

ตามเกณฑของโรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียน  โดยการประเมินคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค  ตามที ่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช  2551  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   โดยโรงเร ียนไดจัด

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการตามแผนคุณภาพ

การศึกษา  2563  ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้ 

         1. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รอยละ 95.00 

         2. งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  รอยละ  100 

         3. งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รอยละ100 
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         4. งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ  รอยละ  100 

         5. งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  รอยละ  100 

         6. งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  รอยละ  100 

         7. งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  รอยละ  100 

         8. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ  80.27 

         9. งานหลักสูตรการสอน  รอยละ  95.32 

      ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  

ส ุขศึกษาและพลศึกษา ศ ิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  และ

ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมิน  คือ  แบบทดสอบ  แบบประเมินตามสภาพจริง  ทั้ง  8  กลุมสาระ

การเรียนรู  สรุปผลสัมฤทธิ์ปการศึกษา  2563 
ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 99.47 78 สูงกวา 

ป.2 93.13 78 สูงกวา 

ป.3 94.29 78 สูงกวา 

ป.4 94.18 78 สูงกวา 

ป.5 88.83 78 ต่ำกวา 

ป.6 87.55 78 สูงกวา 

ม.1 74.02 78 ต่ำกวา 

ม.2 72.22 78 ต่ำกวา 

ม.3 85.57 78 ต่ำกวา 

ม.4 69.16 78 ต่ำกวา 

ม.5 87.12 78 สูงกวา 

ม.6 86.76 78 ต่ำกวา 

ภาพรวม 77.73 78 ต่ำกวา 

ผูเรียนมีเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไปรอยละ 80.47 ผลโดยภาพรวมไดเฉลี่ย 

รอยละสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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 ผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

วิชา 
 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่(รอยละ) 
รร.เซนต

หลุยส 
ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด 

สช. 
ระดับ

ภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 46.68 45.12 47.60 46.47 44.54 

ภาษาอังกฤษ 100 62.95 44.80 55.83 48.03 43.55 

คณิตศาสตร 100 39.30 30.70 33.98 31.00 29.99 

วิทยาศาสตร 100 45.92 39.97 41.99 40.18 38.78 

          การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับประเทศ 

พบวา 

         รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด แตต่ำ

กวาระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
         รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

         รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี ่ย สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

          รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ  ต่ำกวาระดับสังกัด 

ผลการทดสอบ  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
 

วิชา 
 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่(รอยละ) 
รร.เซนต

หลุยส 
ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด 

สช. 
ระดับ

ภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 63.54 56.88 52.94 56.41 54.29 

ภาษาอังกฤษ 100 48.99 37.24 37.01 37.17 34.38 

คณิตศาสตร 100 35.79 26.49 25.48 26.59 25.46 

วิทยาศาสตร 100 33.81 30.67 29.63 30.61 29.89 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนต

หลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด , ระดับสังกัด (สช.) ,ระดับภาค และ

ระดับประเทศ พบวา 

       รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด และระดับประเทศ แตต่ำกวาระดับภาค 
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         รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

       รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

       รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

       รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ  ต่ำกวาระดับสังกัด 

ผลการทดสอบ  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

      การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาคและ

ระดับประเทศ  พบวา     

     รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 47.38 สูงกวาระดับสังกัด(สช.) 

ระดับภาค และระดับประเทศ แตต่ำกวาระดับจังหวัด   

      รายวิชาสังคมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 38.31 สูงกวาระดับสังกัด

(สช.)  แตต่ำกวาระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ 

      รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 36.78 สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด (สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ   

       รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี ่ย 31.09  สูงกวาระดับ

จังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค  และระดับประเทศ 

        รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.74 สูงกวาระดับ

จังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

 

วิชา 

 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย(รอยละ) 

รร.เซนต

หลุยส 

ระดับ

จังหวัด 

ระดับสังกดั 

สช. 

ระดับ

ภาค 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 47.38 45.30 41.84 46.02 44.36 

สังคม 100 38.31 35.82 34.57 36.56 35.93 

ภาษาอังกฤษ 100 36.78 29.45 32.03 31.50 29.94 

คณิตศาสตร 100 31.09 26.10 25.42 27.19 26.04 

วิทยาศาสตร 100 35.74 32.02 31.62 33.73 32.68 
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6. มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพ 

งานแนะแนว  ไดดำเนินการพัฒนาดำเนินกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาเตรียม / ทักษะกิจกรรมเตรียมความพรอมสูสายสามัญและสาย

อาชีพ  กิจกรรม  ป.6 เตรียมความพรอมสูมัธยมศึกษาตอนตน  กิจกรรม

ปจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ระดับประถมจัดใหมี       

     หองเรียนพหุปญญา  (Multiple  Intelligence) เพ่ือใหนักเรียนมีความ

เขาใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น  ใชประโยชนจากจุดแข็งของ

ตนเองในปรับปรุงจุดออนของตน  เสริมความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งจะชวยให

นักเรียนกลาทำงานที่ยากกวาเดิม ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของ

นักเรียนอยางแมนยำ และเรียนไดดีขึ ้นเพราะทำใหเกิดการจดจำไมลืม  

โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกปญญา  8  ดาน  ไดแก  ดานภาษา  ดานตรรกะ

และคณิตศาสตร  ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหวดาน

ดนตรี / จังหวะ ดานมนุษยสัมพันธ ดานตนเอง  หรือการเขาใจตนเอง  ดาน

การรักธรรมชาติ  

            ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการกำหนดเปาหมาย

ท่ีจะทำใหเสร็จ  โดยการรวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ที ่เกี่ยงของกับปญหา คาดคะเนสถานการณหรือคาดคะเนคำตอบเพื่อ

กำหนดเปาหมาย และกำหนดทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลขาว

ที่เชื่อถือมาสนับสนุน  มีการวางแผนการทำงาน  ดำเนินงานตามแผนอยาง

รอบคอบ  มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเปนระยะ ๆ จนงานท่ี

ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค  และเปาหมายที่กำหนดจน

สำเร็จอยางมีคุณภาพ  ทำงานอยางมีความสุข  มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจ 

ในผลงานของตนเอง  สามารถทำงานเปนหมูคณะได  มีความรูสึกที่ดีตอ

อาชีพสุจริต  สามารถบอกแหลงขอมูลเกี ่ยวกับอาชีพ  และหาความรู

เกี ่ยวกับอาชีพที ่ตนเองสนใจเครื่องมือที ่ใชสำหรับการประเมิน  คือ  

แบบประเมิน  แบบประเมินผูเรียนทุกคน  ดังนี้ 

      1.  กิจกรรมเรียนรูหองเรียนพหุปญญา  (MILC)  รอยละ  92.22 

      2.  กิจกรรมงานแนะแนว  รอยละ  95.58 

  ผูเรียนมีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ คิดเปน 

รอยละ  93.39 
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1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตาม

สถานศึกษากำหนด 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยผานการจัดการ

เรียนรู ในหองเรียนและสงเสริมเพิ ่มเติมผานกิจกรรม / โครงการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2563 ไดผลดังนี ้

     ผลการดำเนินงาน  ผ ู  เร ียนมีคค ุณลักษณะและคาน ิยมที ่ด ีตาม

สถานศึกษากำหนด   โดยเฉลี่ยรอยละ  86.79 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด  
 

ที่ รายการ รอยละ 

1 รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 91.48 

2 ซ่ือสัตย  สุจริต 77.93 

3 มีวินัย 86.13 

4 ใฝเรียนรู 87.45 

5 อยูอยางพอเพียง 81.05 

6 มุงมั่นในการทำงาน 88.99 

7 รักความเปนไทย 87.61 

8 มีจิตสาธารณะ 95.49 

9 ความนอบนอม 84.97 

สรุปผลการประเมิน 86.79 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนมี

ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียนและสงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรมตางของโรงเรียนดังตอไปนี้ 

     1. กิจกรรมพบพระชำระใจ   

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  95.44 

     2. กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.28 

     3. กิจกรรมลอยกระทง 

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.89 

     4. กิจกรรมวันไหวคร ู

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.82 
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      5. กิจกรรมดนตรีไทย 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  90.37 

         ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนและมี

มารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคาระ  กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  รวม

กิจกรรมเกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย  ใชภาษาไทยใน 

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  นำภูมิปญญาไทยมาใชเหมาะสมกับ

ชีวิต  รวมกิจกรรมที ่เกี ่ยวของกับภูมิปญญาไทยและมีสวนรวมในการ 

สืบทอดภูมิปญญาไทย  สงผลใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความ 

เปนไทย  โดยเฉลี่ยรอยละ 92.36   สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

3. การยอมรับที ่จะอยู ร วมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

      โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยฝายกิจการนักเรียน ไดดำเนิน

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย ผานกิจการจัดการเรียนรูในหองเรียนและสงเสริมเพิ่มเติม

ผานกิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 ไดผลดังนี้   

      1. กิจกรรมงานระดับชั้น 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  99.43 

      2. กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.30 

      3. กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.30 

      4. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  90.94 

      5. กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  90.94 

       ผลการดำเนินงาน  ผู เรียนแสดงความเห็นของตนเองอยางสุภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ  เห็นประโยชนจากการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับและเห็นความงามในความ

แตกตางทางวัฒนธรรม เชน กฎกติกาแหงกิริยามารยาท การแตงกาย  

ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรรม ความคิด ความเชื่อ และสามารถ

แกปญหา อยุ ร วมกันไดดวยความเขาใจที ่ถูกตอง มีการสื ่อสารอยาง

สรางสรรค มีการยอมรับจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

โดยเฉลี่ยรอยละ  92.78  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด   
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4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินสงเสริมใหนักเรียนมีสุข

ภาวะทางรางกายและจิตสังคมผานการจัดการเรียนรู ในหองเรียนและ

สงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรม /  โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา  2562 ไดผลดังนี้ 

            สรุปผลการประเมิน  SDQ 

ระดับชั้น พฤติกรรม

ดานอารมณ 

(ปกติ) 

พฤติกรรม

เกเร 

(ปกต)ิ 

พฤติกรรมไม

อยูนิ่ง 

(ปกติ) 

ความสัมพันธ

กับเพื่อน 

(ปกติ) 

สัมพันธภาพ

ทางสังคม 

(ปกต)ิ 

ป.1 99.47 93.68 91.05 97.37 96.84 

ป.2 96.14 96.57 92.27 99.57 98.71 

ป.3 97.81 95.61 92.11 95.61 94.74 

ป.4 98.26 96.51 90.12 90.70 95.35 

ป.5 95.74 97.87 95.21 97.87 100 

ป.6 98.22 99.56 94.67 96.44 99.56 

ม.1 93.14 93.14 87.75 86.76 95.59 

ม.2 90.40 83.84 82.83 78.28 94.44 

ม.3 94.03 75.62 85.57 91.54 86.57 

ม.4 90.91 95.87 92.56 97.52 96.28 

ม.5 91.30 89.86 83.09 94.69 96.14 

ม.6 91.58 89.47 97.37 92.11 97.89 

ภาพรวม 94.96 94.27 90.68 93.62 97.34 

      1.  สร ุปผลการประเมิน  SDQ มีผลการประเมินทุกดานคิดเปน 

รอยละ 94.17     

      2. กิจกรรมแขงขันบาสเกตบอล 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  90.89 

      3. กิจกรรมแขงขันฟุตบอล 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  89.81 

      4. กีฬาสแต็ค 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.92 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ตารางสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ระดับชั้น ป.1 – ม.6 
สมรรถภาพทางกาย ชาย 

( คน ) 

รอยละ 

( % ) 

หญิง 

( คน ) 

รอยละ  

( % ) 

รวม 

(คน) 

รอยละ 

(%) 

**ต่ำมาก** 30 2.37 1 0.08 31 1.25 

**ต่ำ** 293 23.18 120 9.94 413 16.71 

**ปานกลาง** 507 40.11 597 49.46 1,104 44.68 

**ด*ี* 324 25.63 409 33.89 733 29.66 

**ดีมาก** 108 8.54 79 6.55 187 7.57 

ไมสามารถประเมินได 2 0.16 1 0.08 3 0.12 

รวมจำนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

1,264 100.00 1,207 100.00 2,471 100.00 

      จำนวน  2,185  คน  คิดเปน  86.60  เปอรเซ็นต 

      หมายเหตุ  นักเรียน  ม.6  โรคกานสมอง  1 คน และอายุเกินเกณฑ 2 คน 

      สรุปผลการประเมิน  นักเรียนระดับชั้น  ป.1-ม.6  ปการศึกษา 2563 

      จำนวนนักเรียนต่ำกวาเกณฑ  “ต่ำมาก”   31  คน  คิดเปนรอยละ 1.25 

      จำนวนนักเรียนเกณฑ “ต่ำ”                413  คน  คิดเปนรอยละ 16.71 

      จำนวนนักเรียนเกณฑ “ปานกลาง”     1,104 คน   คิดเปนรอยละ  44.68 

      จำนวนนักเรียนเกณฑ  “ดี “               733 คน   คิดเปนรอยละ  29.66 

      จำนวนนักเรียนเกณฑ  “ดีมาก”           187 คน   คิดเปนรอยละ  7.57 

      จำนวนนักเรียน  “ไมทราบคา”               3  คน   คิดเปนรอยละ  0.12 

                                               รวม   2,471  คน  คิดเปนรอยละ 100 

   ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  

รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดี  อยูเสมอ  พรอมทั้งเรียนรูและมีวิธีการ

ดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  และอยู ร วมกันดวยดีในครอบครัว  

ชุมชนและสังคม  สงผลใหนักเรียนสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมโดย

เฉลี่ยรอยละ  91.70  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

สรุปผลมาตรฐานที่  1  คุณภาพผูเรียน   ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 
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3.  จุดเดน 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  สงผลให

ผูเรียนทำงานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ  โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน  ดำเนินงานตามขั้นตอนท่ี

กำหนด  มีการตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  แกไข  การทำงานเปนระยะๆ  ไมกอใหเกิดปญหา  อุปสรรคในการ

ทำงาน  จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีดังกลาวขางตน  โรงเรียนมีการสงเสริมผูเรียนแขงขันทั้งภายในและภายนอก  

สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลตาง ๆ  อยางตอเนื่องมากมาย  และสงผลใหผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง   

8  กลุมสาระ  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน

เปนไปตามเกณณฑที่โรงเรียนไดกำหนดไว   

4.  จุดควรพัฒนา 

     ผูเรียนบางคนมีน้ำหนัก  สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑกรมอนามัยและสมรรถภาพทางกายไป 

เปนไปตามเกณฑของกรมพลศึกษา       

5.  การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  หรือดีเลิศ 

     ผูเรียนมีความประพฤติ  ระเบียบเรียบรอย  แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของ

โรงเรียน  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ  ไดเปนอยางดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  เปน

ลูกที่ดีของพอแม  หรือผูปกครองเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  และมีการบำเพ็ญประโยชนตอสังคม 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

  
98.20 ยอดเยี่ยม 

 1.1  กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสงักัด 

√    

 1.2 กำหนดวิสยัทัศน และพันธกจิ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง           

กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

√    

 1.3 กำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
√    

 1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
√    

 1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร 

ตอสาธารณชน 
√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   91.00 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอยางเปน

ระบบ  
√    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
√    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 
√    

 2.4 สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √    

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา 

√    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรยีนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  98.50 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

√    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 

√    
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชวีิตจริง  
√    

 3.4  กำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอนทุกกลุมเปาหมาย  
√    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

  98.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ  
√    

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี √    

 4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพีเขามาใชในการพัฒนางาน

และการเรียนรูของผูเรียน 
√    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏบิติังานของครู บุคลากร 

ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน

แบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
√    

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  87.40 ดีเลิศ 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอ

การเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภยั 
√    

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อ

ตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 
√    

 5.3  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปน

รายบุคคล และเปนกลุม 
√    

 5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

และมีความปลอดภัย 
√    

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม

ศักยภาพของผูเรียน 
√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  92.63 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
√    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

 6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√    

 6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

√    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

93.37 ยอดเยี่ยม 

 

  หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  คาเปาหมาย =   จำนวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได 

1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

                    โรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที ่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กำหนดพันธกิจ กลยุทธใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร 

จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2562 - 

2564 เปาหมายที่ 2  ยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  

กรีญอง  เดอ มงฟอรต  และเปาหมายทึ่ 7  ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล  และตาม 

จิตตารมณนักบุญหลยุส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต   ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด

ไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

    โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทราไดดำเนินการวิเคราหสภาพปญหาจาก

ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา  โดยการศึกษาขอมูล  สารสนเทศ  จากผล

การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา

เพื ่อวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย  ปรับวิสัยทัศน  กำหนดพันธกิจ  

กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู เรียน  

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปให

สอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงาน

ใหผู รับผิดชอบ  ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ี

กำหนดไว  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการ

ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศ ึกษา ดำเนินกิจกรรม  

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2563  มีผลการดำเนินงาน

ประเมินสะทอนรอยละ  98.20  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดไว 

2.2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

       โรงเรียนโดยการบริหารงานของภราดาเกรียงศักด  มายอด  ซึ่งเปน

นักบวชชายที ่ได ร ับมอบหมายจากมูลน ิธ ิคณะเซนตคาเบร ียลแหง 

ประเทศไทย ทำหนาท ี ่บร ิหารโรงเร ียน  เป นผ ู บร ิหารท ี ่ม ีความรู

ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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 และมีความรับผิดชอบ  เสริมสรางใหบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ

และเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีการปรับปรุงระบบ

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม 

ทันสมัย  และมีมาตรฐานสากล  สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  สอดรับการความตองการของผูปกครอง

และชุมชน  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ  เพื่อนำมาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

โดยโรงเรียนไดนำขอมูลและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก 

ขอมูลผูเรียน ขอมูลบุคลากร  เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการบริหารและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียน มีการพัฒนาขอมูล

สารสนเทศดวยระบบ  SWIS  เพื่อใหมีการพัฒนาฐานขอมูลและนำขอมูล

มาจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การคิดริเริ่ม เทคนิค 

วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อนำขอมูลไปใชในการ

บริหารและพัฒนาการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

        ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอำนาจ  มีระบบการ

ทำงานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน 6 ฝาย ไดแก สำนักผูอำนวยการ  

ฝายธุรการ-การเงิน  ฝายกิจการนักเรียน  ฝายบริหารทั่วไป  ฝายวิชาการ  

และฝายการศึกษาปฐมวัย  โดยมีหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารของ

โรงเรียน  กำกับ  ดูแล  และรับผิดชอบการบริหารงาน  ซึ่งมีคำสั่งแตงต้ัง

บุคลากรอยางชัดเจน  โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดชวยกันปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย  มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความ

เขาใจ  มีความสามารถและมีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒนคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมทั ้ง  4  ดานของสถานศึกษา  ไดแก  งานบริหาร

วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั ่วไป  

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศ ึกษา  

ใชระบบการบริหารดวยวงจรเดมมิ่ง  (Deming  Cycle)  เปนกระบวนการ

บริหารคุณภาพที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ประกอบดวย   

          1.  การงางแผน (Plan)  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐาน 



 
 

104  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ม ูลนิธ ิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปนกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพระยะ 6 ป ( ปการศึกษา 2559-2564)  จัดทำแผน  

ปฏิทินปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ เปนปจจุบัน 1 ครั ้ง/  

ปการศึกษา  เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพบรรลุเปาหมายตามท่ี

กำหนดไว 

          2.  การปฏิบัติใหเปนไปตามแผน (Do)  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป  ดำเนินตามแผนงานที่ไดกำหนดไว  โดยเก็บรวบรวมขอมูลและ

บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับปฏิบัติงานเพื่อใชเปนขอมูลในการดำเนินงานใน

ขั้นตอนตอไป 

          3.  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน (Check)  

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา Audit ภาคเรียนละ 2  

ครั ้ง และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื ่องและบรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไว  สรุปจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสำเร็จของการ

บริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกำหนดโดผูมีสวนเกี่ยวของกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานทุกฝาย 

          4.  การนำผลปรับปรุงพัฒนา (Act) นำผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  การประเมินภายนอกของไนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

มาวิเคราะห  สังเคราะหและเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผู มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  เพื่อนำไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการ

บริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื ่อง  และนำหลักธรรมาภิบาล

สำหรับโรงเรียนในเครืองมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยสูการ

ปฏิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการดำเนินงานโรงเรียนมีการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในที ่เปนระบบและมีการดำเนินงานอยางตอเนื ่อง  

ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ  91.00  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด 

2.3  ดำเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

        โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตร

โรงเรียนที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นโดยดำเนินการดังนี้ 

        1.  การพัฒนาหลักสูตร  ฝายวิชาการไดจดัอบรมใหครูผูสอนทุกคน 

ไดรวมกันจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรุทั้ง  8  กลุมสาระที่สอดคลอง 
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 กับภูมิปญญาทองถิ่น  โดยมีการวิเคราะหใบงานพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร

ดังนี้  

 (1)  ใบงานท่ี 1  วิเคราะหวิสัยทัศน  หลักการ  และจุดมุงหมายหลักสูตร 

 (2)  ใบงานท่ี 2  จำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร 

 (3)  ใบงานท่ี 3  วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรโรงเรียน 

 (4)  ใบงานท่ี 4  วิเคราะหมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ 

 (5)  ใบงานที่ 4.1 วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น / ภูมิปญญาไทย / ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / ทักษะการคิดสูสตวรรษที่ 21 / ประชาคมอาเซียน / 

จุดเนนอื่น ๆ  ตามบริบทโรงเรียน 

 (6)  ใบงานท่ี 5 คำอธิบายรายวิชา 

 (7)  ใบงานท่ี 6  วิเคราะหหนวยการเรียนรู 

 (8)  ใบงานท่ี 7  แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

        2.  โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก า ร เป  ดหล ัก ส ู ต ร โปรแกรมภาษาอ ั งกฤษ  

Pre-IMSP (Pre-Intensive Math and Science Program) ใ น ร ะ ดั บ

ปฐม ว ั ยป  ท่ี  2-3 IMSP ( Intensive Math and Science Program) ใ น

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามแนวพหุปญญา

ในศูนยการเรียนรู MILC (Multiple Intelligent Learning Center) พรอม

ทั ้งการจ ัดก ิจกรรมเร ียนร ู ภายในและภายนอกสถานที ่ โดยคณะครู

ชาวตางชาติที ่เปน Qualified Teacher ดูแลประจำชั้นคูกับครูไทย และ

เพื่อเปนการเปนการสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตรโรงเรียนจึงไดเปดโปรแกรมสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร

และคณ ิตศาสตร  MSP (Math and Science Program) ในระด ับชั้ น

ประถมศึกษาป ท่ี 4-6 โปรแกรมอัจฉร ิยภาพทางว ิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร GP (Gifted Program)  เปนโปรแกรมที่จัดการเรียนการสอน

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และโปรแกรมการเรียนลวงหนา APP (Advanced Placement Program) 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ไดมีการจัดเพิ่มเติม

เวลาเรียนและความเขมขนในรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เนน

พัฒนาทักษะกระบวนการทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จัด

กิจกรรมพัฒนาผู เร ียนที ่ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู เรียน เชน 
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 คายทักษะชีวิต คายคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร และศึกษาดูงาน เปนตน  อีก

ทั้งยังสงเสริมนักเรียนใหมีศักยภาพเทียบเทาสากล พรอมเขาสูการแขงขัน

ระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดครูผูสอนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่จบตรงสาขามีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี

ประสบการณดานการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ มาจัดประสบการณการเรียนรู

ใหกับนักเร ียน  ผลการดำเนินการของโรงเร ียนมีหลักสูตรโรงเรียน 

เซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) ปการศึกษา  2563  รอยละ 98.00  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม ีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการพัฒนาครู โดยไดจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศครูกอนเปดภาคเรียน  กิจกรรมสัมมนาคณะภราดาและ 

ผูรวมบริหารกับมูลนิธิฯ  กิจกรรมสัมมนาครูใหมรวมกับฝายการศึกษา 

มูลนิธิฯ  กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ ไดพัฒนา

ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยผานกิจกรรม  โครงการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2563  ไดผลดังนี ้

           โครงการพัฒนาบุคลากร  งานทรัพยากรมนุษย  ไดจัดทำแบบ

สำรวจความตองการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองของครูและบุคลากร

เพื่อจัดหาสถานที่ฝกอบรมหรือวิทยากรมาจัดอบรมตรงตามความตองการ

ของครูและบุคลากร  ผลการจัดโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาตนเอง งานทรัพยากรมนุษยคิดเปนรอยละ  98.00 สูงกวา

คาเปาหมายท่ีกำหนด 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และ

สังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

     โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานอาคารสถานที่  สังกัดฝาย

บริหารทั่วไป  ไดดำเนินการพัฒนาในการจัดหองเรียน  หองปฏิบัติการ  

อาคารเรียนมั ่นคง  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ ่งอำนวนความสะดวก

พอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรมรื่น  และมีแหลงการ

เรียนรูสำหรับผูเรียนสะทอนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก  เชน แหลง

การเรียนรูนักบุญหลุยส  มารีย  รูปปนนักบุญหลุยส มารีย  รูปปนแมพระ  

คำสอนตามปายนิเทศ  สนามเด็กเลน  สนามกีฬากลางแจง  จัดโครงการ

และกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน  โดย

มีปายนิเทศความรูใหกับนักเรียนและผูปกครอง  นอกจากนี้ยังมีการจัดครู

ดูแลเวรชวงเชา ชวงพัก  ชวงพักกลางวัน  และหลังเลิกเรียน  มีพนักงาน  
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 รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรเขา- ออกบริเวณโรงเรียน

ตองแลกบัตรเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจัดหองสมุด  แหลงการเรียนรู  

ที ่มีสภาพแวดลอมบรรยากาศที ่เอื ้อตอการใชบริการ  มีส ื ่อเพียงพอ

เหมาะสม  ทันสมัย  มีกิจกรรมสงเสริมการอาน  การเรียนรู  และการ

คนควาอยางหลากหลาย  พัฒนาแหลงการเรียนรูและใชประโยชนจาก

แหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ     

     โรงเรียนมีการดำเนินแผนงานและกิจกรรมที ่จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ  และสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  โดยได

ดำเนินงานแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี ้

      1.  งานอาคารสถานท่ี   

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  81.20 

      2.  กิจกรรมรักษแมน้ำบางปะกง  คิดเปนรอยละ  90.48 

      3.  งานหองสมุด 

          รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  90.86 

         ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว คือ  รอยละ  87.40  

คาเปาหมายท่ีกำหนด   

  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เร ียนร ู  เพ ียงพอและใช ประโยชน เต็ม

ศักยภาพ 

      โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศโดยใชระบบ SWIS  (School Web–based ingotmation  

System)  ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้น

เพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษามาผนวกเขากับกระบวนการ

จัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  และสงเสริมใหการใชไดรวดเร็วและคลองตัวขึ้น  ในการเผยแพร 

ประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของนักเรียน  โรงเรียนไดจัดตั้งกลุม  

Line และ  Facebook  ครูและเครือขายผูปกครอง  โรงเรียนมีการดำเนิน

แผนงานและกิจกรรมที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการเรียนรูเพียงพอและใชประโยชนเต็มศักยภาพ  โดย

ดำเนินแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี ้
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        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  92.63 

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว คือ รอยละ  92.63  สูงกวาคา

เปาหมายที่กำหนด   

 

สรุปผลมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 

 

3.  จุดเดน 

                           โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยการบริหารงานของ  ภราดาเกรียงศักด์ิ  มายอด  ซึ่งเปน

นักบวชชายที่ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  มาทำหนาที่บริหารโรงเรียนเปนผูบริหาร

ที่มีความรูความสามารถในการบริหารโรงเรียน  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ เสริมสรางให

บุคลากรมีความรู  ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีการปรับปรุงการบริหารและ

การจัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม  ทันสมัย  และมีมาตรฐานสากล  สอดคลองกับเปาหมายของ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สอดรับกับความตองการของผูปกครองและชุมชน 

4.  จุดควรพัฒนา 

     โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทราสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู  บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง 

วิชาชีพและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน      
5.  การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  หรือดีเลิศ 

    โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มีการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง  (Deming  Cycle)  และ

หลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตามวิสัยทัศน (Vision)  ทำให

โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสากล  พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต  สงผลใหมีการปฏิบัติที ่เปน

แบบอยางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
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มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม    
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  

85 190 165 86.94 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

√ 

 

  165 89.94  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไป

จัดกิจกรรมไดจริง 
√ 

 
  165 89.94  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความ

ชวยเหลือพิเศษ  

√ 

 

  165 89.94  

 1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอ

ผลงาน 

√ 

 

  165 89.94  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 
√ 

 
  165 89.94  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 

 
85 190 174 91.78 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู 
√ 

 
  174 91.78  

 1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการเรียนรู 

 
√ 

 

  174 91.78  

 1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

 

√ 

 

  174 91.78  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 

90 190 172 90.57 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

โดยเนนการมีปฏิสมัพันธเชิงบวก  

 

√ 

 

  172 90.57  



 
 

110  

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน

อยางมีความสุข 

√    172 90.57  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
  92 190 181 95.51 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ 
√       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู 

√       

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรยีนและผูมสีวน

เกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล 

√       

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ

นำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
√       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

  85 258 221 86.94 ดีเลิศ 

 5.1 และผูมสีวนเกี่ยวของรวมกัน

แลกเปลีย่นความรูและประสบการณใน

การจัดการเรยีนรู 

√     

  

 5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรูของ

ตนเอง 

√     

  

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 
90.34 ยอดเยี่ยม 
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 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  

                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

             2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

             โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  

มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) โดยมีการดำเนินการดังนี ้

  1.  ผู บริหารและคณะครูรวมกันกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

 2. ครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั ้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับ

หลักสูตร  สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

          3. วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 

     4. เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6  กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมายดาน

ความรู  สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวนที่สาม 

ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ 
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     5. นำหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู สื่อ

การสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   6. ผูสอนแตละรายวิชาจัดทำประมวลการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการใชประมวลการสอน  

       7. ผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดแตละรายวิชา 

     ฝายวิชาการ รวมกับงานหลักสูตรและการสอน, งานวัดและประเมินผล กำหนดใหมีการออกแบบหนายการ

เรียนรู (ใบงานที่4)  ที่สะทอนการวัดประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน   

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการสังเกตผูเรียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง  เชนจากการ

ปฏิบัติ การตรวจชิ้นงาน  การสัมภาษณ  การนำเสนอผลงาน ฯลฯ  มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผูเรียนรายบุคคล  

(ปพ.4) มีการจัดทำรายงานพัฒนาของผูเรียนแตละคน (ปพ.5 และ ปพ.6) ครูสามารถนำขอมูลไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนได 

 ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหา

สาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) โดยเชิญวิทยากร 

ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  และมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) 

  - วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 

      - เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6  กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมายดาน

ความรู  สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวนที่สาม 

ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ  

  - นำหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู สื่อ

การสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กำหนดเทคนิคและวิธีการเรยีนรู

โดยคำนึงถึงความแตกตางและพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล  ระบุในแผนการสอน 

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

3.1  จัดการเรียนรู ผ านกระบวนการคิด

และปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง   และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

        โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562 และหลักสูตร

ของ สถานศึกษา รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน  

และตั้งคำถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีใน

การเรียนรู และนำเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถ

คนควาขอมูลความรูทั้งที่เปนเอกสารและสื่อไดจากหองสมุดและแหลงการ

เรียนรูต าง ๆ ที ่โรงเรียนไดจ ัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุเหอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุทยานการศึกษา เซนตหลุยส สวนพฤกษศาสตร

และฐานความรู ท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค สังเคราะห 

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอด

นักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ เชน  

ธ ุดงคศึกษา การจัดนิทรรศการ วันสำคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน 

กิจกรรมการแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมหองสมุดโครงการ

โรงเรียนแสนดี  กิจกรรมแขงขันตอบคำถามอาเซียน 360  องศา กิจกรรม

ตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู ห ัว  กิจกรรมยอดนักอานดีเดนประจำปการศึกษา 2563 

โครงการสัปดาหหองสมุดโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563  ดังนี้   

       1.  งานนิเทศการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.02            

       2.  งานสื่อการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ   91.70 

        3.  งานวิจัยและพัฒนา 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ   78.10 

         ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวคือ  รอยละ  86.94 

สูงกวา คาเปาหมายที่กำหนด   

3.2  ใชสื ่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

แหลงการเรียนรู 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รวมกันกับงานกลุ มสาระฯ ฝายวิชาการ ไดสนับสนุนใหครูมีการใชสื่อ

เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคลองกับวิธีการ

เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียนโดย

จัดหา จัดทำ พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควา มีการนำภูม ิ

ปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยีตาง ๆ  มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสืออยางตอเนื่อง  โดย 

กำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  91.02   

        2.  งานสื่อการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 91.70 

        3.  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 92.63 

      สรุปผลการประเมินการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการ

เรียนรูภาพรวมคิดเปนรอยละ  91.78  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด    

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก        โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานนิเทศการ งานกลุมสาระฯ 

งานสื่อการสอน  ฝายวิชาการ  ไดดำเนินการพัฒนา  และกำกับติดตาม

นิเทศการเรียนการสอนของครู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในชั้นเรียน  

เพียงพอ  พรอมใชงานไดตลอดเวลา  ซ่ึงประกอบไปดวยโตะ  เกาอี้  ท้ังของู

เรียนและครูผูสอน  บอรดสำหรับจัดนิทรรศการใหความรูภายในหองเรียน  

จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูผูสอนในรูปแบบตาง ๆ  ตาม

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละวิชา ครูผู สอนมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  โดยครูเปนแบบอยางท่ีดีมี

การชวยเหลือนักเรียนในการทำงาน  สรางความสัมพันธที่ดี  รับฟงปญหา  

ไมตำหนิ  หรือสอนนักเรียนเร็วเกินไป เขาใจปญหา หาขอมูลเพ่ือใหรูสาเหตุ

และแนวทางการแกปญหาและใชกิจกรรมในการเรียนการสอน  ชวยในการ

สรางความรักสามัคคีในกลุมรักที่จะเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563  ดังนี้   

       1.  งานนิเทศการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  91.02     

        2.  งานสื่อการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 91.70 

        3. กิจกรรมประเมินคุณภาพชั้นเรียน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 89.00 



 
 

115  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ผลการประเมินรอยละ 90.57  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานทะเบียนและวัดผล 

 งานนิเทศการสอน  และกลุมสาระการเรียนรู  ฝายวิชาการ  ไดดำเนินการ

พัฒนาและกำกับติดตามนิเทศการสอนของครู  มีการจัดอบรมครูในหนาย

งานทะเบียนและวัดผล  จัดทำคูมือและระเบียบการวัดและประเมินผล

ใหกับครูผู สอน  กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  

8  กลุมสาระฯ  กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อรับการทดสอบจาก

หนวยงานภายนอก  กิจกรรม  Mock  Test  กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพ

นักเรียนในเครือมูลนิธิฯ  (FSG)  กิจกรรมการทอดสอบระดับชาติพื้นฐาน  

(O-NET)  กิจกรรมรวบรวมประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทำ

สารสนเทศ  กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

นักเรียนและผูปกครอง  กิจกรรมการซอมเสริมและแกไขผลการเรียนของ

นักเรียน  กิจกรรมจัดหาและจัดทำขอสอบที่มีคุณภาพในการสอบกลางภาค  

และปลายภาคเรียน ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระฯ ทั้ง 5 กลุม

ได แก ภาษาไทย  คณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตร   ส ังคมศึกษาฯ และ 

ภาษาตางประเทศ รวมดำเนินการออกขอสอบ และ สอบนักเรียน ระดับ

นักเรียนประถมศึกษาทุกคน   

     จากการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ  ทำใหครูมีการตรวจสอบ  ประเมิน

ความรู  ความเขาใจของผูเรียน  อยางมีประสิทธิภาพ  ประเมินจากสภาพ

จริง  มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินที่เหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการ

สอน  ผูเรียนและผูมีสวนเกี ่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  

ให ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง  โดย 

กำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมินงานนิเทศการสอนรอยละ  91.02 

        2.  กิจกรรมออกขอสอบกลาง  โดยคณะกรรมการกลุมสาระฯ 

ซึ ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระฯ ทั ้ง 5 กลุ มไดแก ภาษาไทย  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาฯ และ ภาตางประเทศ ซ่ึงนักเรียน 

ประถมศึกษาทุกคน ไดใชขอสอบกลาง คิดเปนรอยละ 100   
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          สรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 95.51 สูงกวาคาเปาหมายท่ี

กำหนด   

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

    โรงเร ียนเซนตหลุยส  ฉะเช ิงเทรา  โดยงานทะเบียนและว ัดผล  

งานนิเทศการสอน  และกลุ มสาระการเร ียนร ู    ฝ ายว ิชาการ มีการ

ดำเนินการพัฒนา  และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครู  จึงทำ

ใหครูมีการสะทอนการจัดการเรียนรู  กอนการจัดการเรียนรู  โดยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกอนเปดภาคเรียนเพ่ือวิเคราะห็ตัวชี้วัดรายภาค รายป  

กอนจัดการเรียนรู  ระหวางการจัดการเรียนรู  โดยการสะทอนจากการ

ประชุมกลุมสาระ  และหลังจากการเรียนรู  จากการนิเทศทั้งเพื่อนชวย

เพื่อน  จากหัวหนากลุมสาระ  เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนปรับปรุง

พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ

คุณลักษณะสำคัญอื่นๆ  ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูไดอยาง

แทจริง  โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 

และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  91.02 

          2.  กิจกรรมประกวดสื่อการสอน      

            -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  91.70 

          3.  งานวิจัยและพัฒนา 

            -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  78.10 

     สรุปผลการประเมินรอยละ  86.94   สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

สรุปผลมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 
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จุดเดน 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับครูผูสอน  

2.  หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูอาเซียน / เศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค / สมรรถนะผูเรียน / ลักษณะเฉพาะ FSG และภูมิปญญาทองถิ่น 

  3.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โดยมีการวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  

เครือขาย ข้ึนมาชวยในการกำกับติดตาม ชวยประเมินครูดานการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่มูลนิธิกำหนด       

        จุดควรพัฒนา 

   1.  ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และพัฒนาการใชสื่อ IT  

   2.  การเผยแพรนวัตกรรมในการเรียนรูของครูผูสอนใหหลากหลายชองทางใหมากข้ึน 

การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

  1.  ครูโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มีการดำเนินการพัฒนา  และกำกับติดตามนิเทศการเรียน

การสอนของครู  จึงทำใหครูมีการสะทอนการจัดการเรียนรู  กอนการจัดการเรียนรู 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

 

 

 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่

 1 

คุณภาพของนักเรียน 91.05 ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 91.96  

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 98.76  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

87.71  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 98.00  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 93.98  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.73  

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 95.58  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90.15  

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 86.79  

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 91.30  

3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.75  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.78  

มาตรฐานที่ 

 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 94.28 ยอดเยี่ยม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 98.20  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 91.00  

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

98.50  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 98.00  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 87.40  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 92..63  

มาตรฐานที่ 

 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 90.33 ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 86.94  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 91.78  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.52  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 95.51  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 86.94  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ยอดเยี่ยม 
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. นำเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  จากผลการดำเนินงานแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยมใน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและ

ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถ่ิน  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผูเรียนมีความสามารถ

ในการอานและการเขียน  การสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคำนวณ  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และคุณลักษณะตามท่ี

สถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1  ในดานการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ

กิจกรรมและดำเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผานมาเปนฐานใน

การพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี ่ยม วิเคราะห  

ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรม

การเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล  และการ

ประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจน

เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาใหความสำคัญ

กับผูเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน

อยางดี  และผูมีสวนเก่ียวของ   มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

   1.  สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  และมีความสามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรม 

   2.  สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

   4.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

   5.  สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 



 
 

120  

   6.  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี  และมีความสุข 

   7.  บริหารจัดการตามวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง  เดอ มงฟอรต 

   8.  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

   9.  โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   10.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย                        

กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   11.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
1. จุดเดน 

  คุณภาพดานผูเรียน 
  1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการประเมินระดับชาติและระดังทองถ่ินสูงขึ้นทุกกลุม

สาระการเรียนรู  และนักเรียนกลาแสดงออก  ราเริง  แจมใส  สุขภาพกายแข็งแรง  และเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม

ตามที่สถานศึกษากำหนด 

  2.  ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีเยี ่ยม 

มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระฯ ที่มีการทดสอบและ

ตอเนื่องมาโดยตลอด 

  3.  ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ  มีระเบียบ

วินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  

ระเบียบสังคม  เชน  การเขาคิวรอซื้ออาหาร  และเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ  เปนตน 

  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1.  ผูบริหารมีความตั้งใจ  มีความมุงมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน

สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทำงาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  และมีความพรอมในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามบทบาท 

 2.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เชน  การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการ
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พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ   

มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน  และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และ

โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  1.  ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีความตั้งใจ  มุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถ 

  2.  ครูจัดกระบวนการเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง   

  3.  ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 

  4.  ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด  ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ  และแหลงการเรียนรูที่ 

หลากหลาย 

   5.  ผลงานวจิัยในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการ 

วิจัยและนำผลไปพัฒนาในการเรียนการสอน 

2. จุดควรพัฒนา 

1.  ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนมากขึ้น 
  2.  ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง  มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

  3.  ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผู เรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหอยาง

หลากหลาย  และใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

 4,  ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงการเรียนรู  สื่อ  เทคโนโลยีให

มากขึ้น  และพัฒนาสื่อแหลงการเรียนรู  จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 

  5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู  และธรรมชาติวิชา 

  6.  ครูควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 

3. แนวทางการพัฒนา 

             1.  จัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน มีการกำหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการอยางชัดเจน 

   2.  พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใชพัฒนากลุมเครือขายโรงเรียนทั้งในและตางประเทศ 
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   3.  จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล วิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   4.  ศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน หรือบุคคลที่เปนภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ใหมากยิ่งขึ้น เชน วางแผนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   5.  จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางหรือพัฒนา

ความรูใหม ๆ ดวยตนเอง  

   6.  พัฒนาการระบบสารสนเทศใหมีระบบ สามารถใชงานไดสะดวก/เชื่อมโยงเครือขายกับฝาย/แผนก

และหนวยงานภายในโรงเรียนและตนสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

4. ความตองการชวยเหลือ 

  1.  การไดรับความชวยเหลือจากชุมชน  และภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 

  2.  ควรมีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด  เพ่ือนำผลไปพัฒนาตอไป 

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 

            สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและความ

ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผู เรียนอยู ในระดับยอดเยี ่ยมพัฒนาการของคาเฉลี ่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ ้น  ผู เรียนมี

ความสามารถในการอานและการเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคำนวณ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และ

คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1  ในดานการ

บริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเย่ียม  สถานศึกษามีการ

วางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดำเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดำเนินงานท่ี

ผานมาเปนฐานในการพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และปรับปรุง

แกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม  วิเคราะห  ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร   และบริบทของ

สถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ

แกปญหาเปนรายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงทุกข้ันตอน  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับด่ี

เยี่ยม  โดยสถานศึกษาใหความสำคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวนเกี่ยวของ   มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการ

จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ.  3 มาตรฐาน 

คา

เปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายที่

ดำเนินการได (รอยละ/

ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก    

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได  
92 95.67 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  93 94.29 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  93 95.67 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรูได 
92 93.43 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน 
90 90.55 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 90 100 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 91 100 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 91 94.87 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ 
90 93.50 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 90 93.46 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ   

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
92 93.27 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี

ความสุข 
91 93.05 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 90 94.09 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
91 92.04 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รอยละท่ีได คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผูเรียน    

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 91.96 4.60 ยอดเย่ียม 

      1. มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด

คำนวณ 

98.76 4.94 ยอดเย่ียม 

      2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยน 

87.71 4.39 ดีเลิศ 

      3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 98.00 4.90 ยอดเย่ียม 

      4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 93.98 4.70 ยอดเย่ียม 

      5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.73 3.89 ดีเลิศ 

      6. มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 95.58 4.78 ยอดเย่ียม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90.15 4.51 ยอดเย่ียม 

      1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 86.79 4.34 ดีเลิศ 

      2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 91.30 4.57 ยอดเย่ียม 

      3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.75 4.59 ยอดเย่ียม 

      4. สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 90.78 4.54 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 94.28 4.71 ยอดเย่ียม 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 98.20 4.91 ยอดเย่ียม 

2,2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 91.00 4.55 ยอดเย่ียม 

2.3  ดำเนินงานดานวิชาการท่ีเนนคุณภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

98.50 4.93 ยอดเย่ียม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 98.00 4.90 ยอดเย่ียม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 

87.40 4.37 ยอดเย่ียม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

92.63 4.63 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 90.33 4.52 ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

86.94 4.35 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รอยละท่ีได คะแนน ระดับคุณภาพ 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 91.78 4.59 ยอดเย่ียม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.52 4.53 ยอดเย่ียม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 95.51 4.78 ยอดเย่ียม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

86.94 4.35 ดีเลิศ 

 

คาเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา  2563 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สพฐ.  (3  มาตรฐาน) 
คาเปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายท่ี

ดำเนินการได 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 91.05 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 80 91.96 

1)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 80 98.76 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น  และแกปญหา 

85 87.71 

3)  มีความสามารถในกสรางนวัตกรรม 85 98.00 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88 93.98 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78 77.73 

6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 85 95.58 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90 90.15 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 85 86.79 

2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90 91.30 

3)  การยอมรับที่อยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90 91.75 

4)  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85 90.78 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 90 94.28 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 91.00 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุมเปาหมาย 

92 98.50 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 92 98.00 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สพฐ.  (3  มาตรฐาน) 
คาเปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายท่ี

ดำเนินการได 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอด

เย่ียม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 90 87.40 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

90 92.63 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 90.33 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

85 86.94 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 85 91.78 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 90.52 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 92 95.51 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

85 86.94 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน 

ยอดเย่ียม รอยละ  90 - 100 

ดีเลิศ รอยละ  75 -89 

ด ี รอยละ  60 - 74 

ปานกลาง รอยละ  50 - 59 

กำลังพัฒนา ต่ำกวารอยละ  50 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 

 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ 26–28 พฤศจิกายน  

2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี ้

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ลำดับที่ ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 

2 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 

3 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 

4 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  พันธ

กิจ  และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดี 

12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัน 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี 

เนนเด็กเปนสำคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 12.50 ดี 

ตัวบงชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 
 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  80  คะแนนขึ้นไป      ใช    ไมใช 

 @  มีตัวบงชี้ที่ไดรับดีขึ้นไปอยางนอย  10  ตัวบงชี้จาก  12  ตัวบงชี้    ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช    ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ชื่อตัวบงชี้ 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่    1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการดวยอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตังบงชี้ท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /   

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม 

บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 

พัฒนาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

กลุมตัวบงมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศที่

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

   

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่ 

เนนเด็กเปนสำคัญ 

35.00 31.00 ดี 
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ชื่อตัวบงชี้ 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

ตัวบงชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 92.89 ดีมาก 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ไดแก 
 

ลำดับท่ี ตัวบงช้ีที่ ชื่อตัวบงชี้ ระดับ

คุณภาพ 

1 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 

2 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ดีมาก 

3 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 

4 4 ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

7 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

10 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

11 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกกลุมตัวบงชี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา   และ  มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

สถานศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.16 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี  ต้ังแต  80  คะแนนขึ้นไป       ใช    ไมใช 

 @  มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย  10  ตัวบงชี้ จาก  12  ตัวบงชี้  ไป      ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ไป     ใช   ไมใช 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ      

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทัศน 

พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานที่วาดวยการบริหารการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกังแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 

ผูเรียนเปนสำคัญ 

   

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการนอนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน 

ศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.16 ดีมาก 

 

จุดเดน   
1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ำหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑที่กำหนด  แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ

ตาง ๆ  ไดเปนอยางดี  สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด  สิ่งมอมเมาและอบายมุขตาง ๆ  รูจักวิธีดูแลรักษาตนเอง

ใหปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไมรูตัว  มีความมั่นคงทางอารมณกลาแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสม

กับวัย  ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน  มีความสุขกับการเรียน  และมีพัฒนาการดานสุนทรียภาพเต็มตาม

ศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  เปนลูกที่ดีของพอแม  หรือผูปกครอง  เปนนักเรียนท่ีดีของ

โรงเรียน  และมีการบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนด  มีน้ำใจ

ชวยเหลือพอแม  ชวยเหลือโรงเรียน  และชวยเหลือสังคม  มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง  รูจักคนควาหาความรู

จากการอานและใชเทคโนโลยีสานสนเทศ  สามารถเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  

รวมทั้งมีความสามารถดานการคิด และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี  ผลการพัฒนาใหบรรลุ

ตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ “จริยธรรมเดน  เนนจิตตารมณ”  เปน

ผลใหผูเรียนมีความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื่น ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ “ศิษยเซนตหลุยส  สวัสดีนอบนอม” รูจักทักทายดวยการไหว  และ
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กลาวทักทายดวยถอยคำสุภาพ  และผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ 

“โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ” ใหผูเรียนไดเรียนวิชา  Math,  Science,  Social,  

English,  Computer  และ  Moral  เปนภาษาอังกฤษ  ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปนอยางดี 

2)  ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง

ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหผูเรียนมีการ

พัฒนาท่ีดีขึ้น ครูมีความมุงม่ันในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และสถานศึกษามี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

              3)  สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูท้ังดานการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน  

และการควบคุมคุณภาพขอสอบใหมีประสิทธิผล และสงเสริมใหครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             4)  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก สามารถจัดไดตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด และมีพัฒนาการ

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ชดัเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1)  ผลการสอบ  O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 2)  การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน   

และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

1.  ดานผลการจัดการศึกษา 

1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยูแลว  แตควรควบคุมน้ำหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทาง

กายใหเปนไปตามเกณฑ  รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัยจากปญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมทั้งพัฒนาสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกีฬา  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

       2)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงคดีอยูแลว  แตสถานศึกษาควรสงเสริมการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ตามที่กำหนดเปนนโยบายของสถานศึกษาใหครบถวนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะการเปน

นักเรียนที่ดีของโรงเรียน  โดยควรดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3)  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่องดีอยูแลว  แตควรสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอก  สงเสริมการเรียนรูการทำโครงงานตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 
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4)  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปนดีอยูแลว  แตควรฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติ

กิจกรรมจริง  ฝกการทำงานเปนทีมและฝกทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุม  โดยควรดำเนินงานอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

5)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลการสอบ  O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ใหสูงขึ้น  โดยครูเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง  

จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจใฝรูใน 3 กลุมนี้มากขึ้น และสงเสริรวม

ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมตาง ๆ  ไดแก  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น โครงการ Intensive Course กิจกรรมจัดติวใหกับนักเรียนเตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  กิจกรรม

เขารวมการแขงขันทักษะดานวิชาการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  กิจกรรมประกวดโครงงาน  โครงการพัฒนา

ทักษะวิชาการ  กิจกรรมคายวิชาการ  โครงการคายเพื่อนักบุญมงฟอรต เปนตน 

6)  สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถานศึกษาดีอยูแลว แตควรสงเสริมใหผูเรียนมีการดำเนินชีวิตตามแบบทานนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  

เดอ  มงฟอรต  ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความรับผิดชอบ ความทุมเท ความเสียสละ ความวิริยะ ความนอบนอม  

การอุทิศตน  และการเปนแบบอยางที่ดี  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 

7)  สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา   

ดีมากอยูแลว  แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเนน  จุดเดนของสถานศึกษาใหหลากหลาย เพื่อใหไดรับการยอมรับจาก

ชุมชนและองคกรภายนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งข้ึน  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

8)  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว  

แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาใหหลากหลายมากขึ้น  เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง 

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแลว  แตควรพัฒนา  

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ  และมีความปลอดภัย  เอื้อตอการจัดการ

เรียนรู  และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มมากข้ึน  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2) สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาดีมากอยูแลว แตควรวิเคราะหขอเสนอแนะของ สมศ. นำผลการวิเคราะหมากำหนดเปนนโยบายในการ

พัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะใหครบถวน  และดำเนินการปฏิบัติ  เพื่อสงเสริมกลยุทธ  (ขอ  13 )  เรื ่อง

กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  และตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโดยการดำเนินงานอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู  เรื่องการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน  เชน  มีมุมสื่อ  มุมหนังสือสำหรับศึกษาคนควาในหองเรียน  มุมผลงานที่แสดงความกาวหนาทางการเรียนของ
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ผูเรียน  การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน  ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา  

ขนาดของจอภาพ  ความชัดเจนของสื่อ  แสงสวางภายในหอง  และจำนวนผูเรียน  และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ  

ใชสื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที ่เปนระบบอยูแลว  แตควรจัดอบรมใหความรูเรื ่อง

มาตรฐานการศึกษา  และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหแกครูและบุคลากรในการวางแผน

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเปนตนแบบใหแกสถานศึกษาในกลุม

สถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ที่สนใจมาเยี่ยมชม  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดานภายใน  2  ป   

 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 

1.  SWIS  สารสนเทศแหงการเรียนรู 

ปจจุบันการศึกษาผานระบบออนไลนเปนสิ่งสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากดังนั้นการจัดทำ  

“SWIS  สารสนเทศแหงการเรียนรู” เปนการนำแนวคิดในการนำระบบ SWIS  (School  Web- based  Information  

System)  ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

มาผนวกรวมเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูท้ัง

ในดานสารสนเทศทั่วไปของสถานศึกษา และความรู ทั ่วไปจากแหลงขอมูลตาง ๆ  โดยอาศัยเทคโนโลยีที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.  84  ฐานความรูตามรอยพอหลวง 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรใหผูเรียนไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระองค  จึงไดจัด

โครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง  จำนวน  84  ฐานขึ้น  และจะจัดทำเพ่ิมท่ีละฐานใหผูเรียนไดเรียนรู  ซึ่งสอดรับ

กับการปฏิรูปการศึกษาที่ใหความสำคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยสถานศึกษาไดรวมกัน

วางแผนกำหนดรายชื่อ  กำหนดสถานที่  และจัดทำฐานการเรียนรูจำนวน  84  ฐานรวมกับผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยทำกิจกรรมธุดงคศึกษา  ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปที่  6  ภาค

เรียนละ  1  ครั้ง  โดยกำหนดเปนปฏิทินใหทราบ 
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***  ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1     การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3     การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4     การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5     การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 6     การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ยุทธศาสตรท่ี 7     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

***  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)  

6. การจัดการเรยีนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education   

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)   

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น   

          10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือสรางอาชีพ  

 

 

 

 

 
 

 


