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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรี ย นเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิ ง เทรา รหั ส 1124100005 ที ่ ต ั ้ ง 128 ถ.ศุ ภ กิ จ ต.หน า เมื อ ง อ.เมื อ ง
จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 038-535481 โทรสาร 038-535487
e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th ได ร ั บ อนุ ญ าตจั ด ตั ้ ง เมื ่ อ วั น ที่ 4 มิ ถ ุ น ายน 2491
เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,982 คน จำนวนบุคลากรของ
โรงเรียน 230 คน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดการศึกษาอยูในมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ของปการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนรายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน : ระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีการกำหนดเปาหมายดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ปการศึกษา 2559 – 2564 และกำหนดคาเปาหมายมาตรฐาน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน
โดยผานระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาโดยใชช ื่ อวา SWIS (School Web-based Information System) เปน
Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูป
การศึ ก ษาให ก ั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั ้ น และการเรี ย นการสอนในรู ป On-line และ On-Site มี ก ารประเมิ น
ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น
นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ระดับดีเลิศ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ
เรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ
ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ ระดับดีเลิศ
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มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่
จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
คานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเปนไทย เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปญญาไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความ
แตกตาง ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีสุขภาวะทางรางกาย และจิต
สังคม นักเรียนรูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถ
อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรีย นเซนตหลุ ยส ฉะเชิ ง เทรา มี กำหนดเปาหมายในการบริ หารในแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึ กษา ป
การศึก ษา 2559- 2564 มี ก ารกำหนดเป า หมายมาตรฐาน มี การกำหนดวิสัย ทัศ น และพั น ธกิ จ ไว อ ย า งชัดเจน
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ ชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐ บาลและของต นสั ง กั ด รวมทั ้ ง ทั น ต อ การเปลี ่ย นแปลงของสั ง คม โดยผ า นระบบสารสนเทศของ
สถานศึ กษาโดยใช ชื่อ วา SWIS (School Web-based Information System) เป น Web Application ที ่ ใช เปน
เครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ ทั้งจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ พรอมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ: ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการกำหนดเปาหมายดานการการเรียนการสอนในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนปการศึกษา 2559 – 2564 และกำหนดคาเปาหมายมาตรฐาน โดยจัดตารางสอนในระบบการ
เรียนในรูปแบบ On-site และ On-line ครูออกแบบการเรียนการสอนในระบบสารสนเทศและมอบหมายตรวจ
ติดตามการบานของนักเรียนในการเขาเรียนในระบบไดอยางตอเนื่อง และการเช็คเวลาเรียน นักเรียนสามารถเขา
เรียนตามตารางสอนที่จัดในระบบ SWIS และทำแบบทดสอบในระบบและวัดผลประเมินผลไดอยางสะดวกทุกวิชา
และทุกระดับชั้น โดยทั้งหมด จะมี SWIS Application รองรับ และแจงเตือนทุกความเคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะสมกับ
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สถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมจั ด
กิจ กรรมการเรีย นรู  ตามาตรฐานการเรี ย นรู  ตั ว ชี ้ ว ั ดของหลั ก สู ตรสถานศึ กษาที ่ เน นให ผู  เรี ยนได เรี ย นรู  โ ดยผ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจิรง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู
เฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู  นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุ ก ต ใชในชีวิ ต ได ครูมีการใชสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหนักเรียนรักครู ครูรัก
นักเรียน และนักเรียนรักนักเรียน นักเรียนรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการตรวจสอบและ
ประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนานักเรียน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่
เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพื่อนำไปใชพัฒนาการเรียนรู โรงเรียนมี
ระบบการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระฯ และทุกระดับขั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และใชขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรู จากกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง และผูปกครองไดพบครูประชั้นทุกหองเรียน
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2559 - 2564
2.2 แผนปฏิบัติการประจำป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2564
2.3 หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางป ก ารศึ ก ษา 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ป 2560)
ปการศึกษา 2564
2.4 หลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปการศึกษา
2564
2.5 แผนการจัดประสบการณเรียนรูการจัดกิจกรรมประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
2.6 รายงานสรุปผลพัฒนาการเด็ก 4 ดาน ระดับปฐมวัย 1 – 3 ปการศึกษา 2564
2.7 รายงานสรุปความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2564
2.8 รายงานสรุปความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
2.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
ปการศึกษา 2564
2.9 รายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน / โครงการ / กิ จ กรรม โรงเรี ย นเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิ ง เทรา
ปการศึกษา 2564
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 พัฒนาครูใหมีความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยี
3.2 พัฒนาครูใหมีความสามารถใชทิจิทัลในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
3.3 พัฒนาสื่อการสอนยุคปญญาประดิษฐ สื่อการสอน Coding และสื่อการสอนทักษะดานสมอง (EF)
4) นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำนวัตกรรม ระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School
Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารนำมาพัฒนากระบวนการบริหารครู และนักเรียนไดใชในการ
เรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
5) ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1 โรงเรี ยนเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิ ง เทรา มี การนำระบบ SWIS (School Web-based Information
System) เปน Web Application เปนเครื่องมือในการบริหารการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สนองต อ การปฏิ ร ู ป การศึ ก ษา โดยผู  บ ริ ห ารได น ำระบบ SWIS มาบริ ห ารและติ ด ตามการทำงานของทุ ก ฝ า ย
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
5.2 ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และชุมชน โดยนำแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง 9 ดาน ของเด็ก
ปฐมวัย(EF) มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนำตำรากลางจากฝายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย ในทักษะ English, Math, Science มาเปนสื่อในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.3 ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการจัดการศึกษาเนนจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ทักษะการคิดสูศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ภาษาอังกฤษ และการเรียนแบบ
Coding ตัวตอเลโกขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานทักษะสมอง (EF)
6) โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
6.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
6.3 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education
6.4 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสี ากล และเนน
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
4) นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำนวัตกรรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School Webbased Information System) เป น Web Application ที ่ ใช เป นเครื ่ องมือ ในการบริห ารข อ มู ลของโรงเรี ยนให มี
ประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารนำมาพัฒนากระบวนการบริหาร ครู และนักเรียนใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5) ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ฝายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลรวมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 16 โรงเรียนในประเทศไทย ไดจัดทำหลักสูตร
การใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชา English, Math, Science, Social ทุกระดับชั้นโดยใช
ตำรากลางจากฝายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
5.2 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รวมกับฝายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลรวมกับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 16 โรงเรียนในประเทศไทย มีการสงเสริมใหผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยผ า นระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาโดยใช ช ื ่ อ ว า SWIS (School Web-based
Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และสนองตอการปฏิรูปการศึกษาโดยผูบริหารไดนำระบบ SWIS มาบริหารการทำงานทุกฝายที่เปนระบบและติดตาม
ไดไมวาจะเปนการทำแผนงาน/โครงการ การกำหนดปฏิทินกิจกรรม ระบบสารสนเทศของโรงเรียน ระบบจัดการพัสดุ
คุรุภัณฑ ระบบบริหารการเงิน ระบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ระบบบันทึกการเขาใชหองพยาบาลนักเรียน ระบบ
บริหารวิชาการ เชนการเรียนการสอนโดยจัดตารางสอนในระบบการเรียนในรูปแบบ On-site และ On-line ครู
ออกแบบการเรียนการสอนในระบบสารสนเทศและมอบหมายตรวจติดตามการบานของนักเรียนในการเขาเรียนใน
ระบบไดอยางตอเนื่อง และการเช็คเวลาเรียน นักเรียนสามารถเขาเรียนตามตารางสอนที่จัดในระบบ SWIS และทำ
แบบทดสอบในระบบและวั ดผลประเมิ น ผลได อ ย า งสะดวกทุ กวิ ช า และทุก ระดั บชั ้ น โดยทั้ ง หมด จะมี SWIS
Application รองรับ และแจงเตือนทุกความเคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)
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5.3 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตในศตวรรษที่ 21 Montfortian
Education Charter โดยมุงสงเสริมพัฒนาบุคลากรไดสงเสริมใหนักเรียน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองใน
ดานตาง ๆ จนเกิดเปนอัตลักษณของนักเรียน คือ “ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเดน”
ที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียนบรรลุผลตามที่กำหนดไว โดยจัดกิจกรรมตางๆสงเสริมนักเรียน เชน ไมเอา
ของคนอื่นเปนไปของตนเอง เมื่อเก็บไดก็ตองสงคืน ไมเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นมีน้ำใจตอเพื่อน ตอพี่ตอนอง และ
ครูอาจารย โดยมีพี่ๆชั้นมัธยมเปนแบบอยางใหกับนอง ๆ ในเรื่องจิตอาสา การชวยเหลือซึ่งกันและกันคอยดู แล
ชวยเหลือนอง ๆ ทั้งในสวนที่ครูมอบหมายและปฏิบัติเอง โดยปราศจากความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทไมบังคับ
หรือขูเข็ญนอง ๆ เปนแบบอยางในการเสียสละ รูหนาที่ มีความรับผิดชอบสามารถเปนผูนำคนอื่นได จนทำให
นักเรียนทุกคน รูหนาที่ของตนเองโดยไมตองใหครูคอยควบคุม เชน นักเรียนทุกคนจะถอดรองเทากอนเดินแถวขึ้น
หองเรียนอยางเปนระเบียบ เมื่อไดยินเสียงเพลงประจำโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะเขาแถวรวมกันที่อยางรวดเร็ว
รวมกันทำกิจกรรมตาง ๆ อยางมีระเบียบ โรงเรียนมุงสงเสริมพัฒนาบุคลากร นักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
จัดกิจกรรมสงเสริมทางศาสนาทุกศาสนา มีพิธีมิสซาในวันสำคัญตาง ๆ กิจการตักบาตรทุกวันสำคัญ กิจกรรมสงเสริม
ใหนักเรียนเปนผูให โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส ทำใหเกิดความโดดเดนที่เห็นไดอยางชัดเจน
6) โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด การ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา แหงชาติ
6.2 สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
6.3 พั ฒ นาผู  เรี ยนให ม ีท ั กษะการคิ ดวิ เคราะห สามารถแก ไขสถานการณ เฉพาะหน า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก สถานการณจำลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครู
ใหมากขึ้น
6.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรางอาชีพ
อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
6.5 พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
6.6 สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร และใชภาษาที่สาม
ในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.7 ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
6.8 พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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6.9 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
6.10 สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได
6.11 สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.12 พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence
Center: HCEC)
6.13 ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP
ลงนาม.................................................................(ผูอำนวยการโรงเรียน)
(นายเกรียงศักดิ์ มายอด)
วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเลขที่ 128 ถนนศุภ กิจ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 โทรศั พ ท 0-3853-5481 โทรสาร 0-3853-5501 Website : www.sl.ac.th
เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่ 21 ไร 1 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 ไดกำเนิดและดำเนินการ
สอนสื บเนื ่ องมา โดย นั กบุ ญหลุย ส มารี ย กรี ญอง เดอ มงฟอร ต ได สถาปนาขึ ้ น ในป ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248)
มีจุดหมายแรกที่จะสอนใหเยาวชนอานออก เขียนได คิดเลขเปน และมีหลักศาสนา เปนแนวทางใหประพฤติตนเปน
คนดี นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต เปนนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่ง ของประเทศฝรั่งเศส เกิดใน
ครอบครั ว คาทอลิ ก เมื ่ อ วั น ที ่ 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216) ที ่ เ มื อ งมงฟอร ต ซู เ มอร (Le Montfort
SurMeu) ณ บานเลขที่ 15 ถนนลูเดอลาโซลเนรี (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับติสต กรีญอง มารดา
ชื่อ ยีน โรแบรต กรีญอง เปนชาวฝรั่งเศส เมื่อหลุยส กรีญอง เติบโตขึ้นไดใชพระนาม “มารีย” ของแมพระเสริมชื่อ
เขาไปดวย เพราะทานมี ความศรั ทธาตอแม พระมาก ตอเมื่อไดรับ ศีลล างบาปที ่เมื องมงฟอรตจึงใชนามเต็ ม วา
“หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” (หลุยส มารีกรีญองแหงเมืองมงฟอรต) บิดาของทานมีอาชีพทนายความ
มีฐานะยากจน ทานมีพี่นองรวม 18 คน เปนชาย 8 คน หญิง 10 คน พี่ชายของหลุยสเสียชีวิตเมื่ออายุได 5 เดือน
ดังนั้นหลุยสจึงกลายเปนบุตรคนโตของครอบครัว
ในวัยเด็กทานใชชีวิตอยูในหมูบานบัว – มารแกร (Bois-Mar-Quer) หลุยสรักพอ แม และนอง ๆ ทุกคนมาก
ทานชวยมารดาทำงานสารพัด ทานเปนนักเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการเรียน และสอบไดเปนที่หนึ่งของชั้นเสมอ เมื่อ
เรียนจบหลุยสไดเขาเรียนในบานเณรเพื่อเตรียมตัวเปนพระสงฆ หลังจากที่ทานไดศึกษาอยูในสามเณราลัยอยู 8 ป
ก็ได ร ั บการบวชเป น พระสงฆ เมื ่ อ วั น ที ่ 5 มิ ถ ุน ายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243) ที ่ โ บสถแ ซงต ซ ู ล ป ซ (St.Sulpice
Seminary) ในกรุงปารีส เมื่ออายุได 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 เราถือ
วาผูที่ถวายตัวเปนผูรับใชพระเปนเจาในพระศาสนจักรนั้น ตางก็เปนพี่นองกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันในทาง
ศาสนา หรือ “ภราดา” คือ นักบวชที่ไดปฏิญาณตนตอหนาอธิการเจาคณะและพระศาสนจักรที่เปนตัวแทนของพระ
เปนเจา จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ
สำหรับภราดาในคณะเซนตคาเบรียล คือ บุคคลที่ไดปฎิญาณตน เพื่อดำเนินชีวิตตามอยางทานนักบุญหลุยส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะฯ ในการติดตามพระเยซูเจา รับใชเพื่อนมนุษย รับใชพระศาสนจักร
รั บใช พระเจ า โดยการให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง เด็ กยากจน ๆ ที ่ ไม ม ี ใครเหลี ย วแล
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เด็กกำพรา ฯลฯ ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะไมบวชเปนพระสงฆ เพราะการเปนภราดาเปนกระแสเรียกที่สมบูรณ
แลวนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
นั ก บวชในคณะภราดาเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทย มี เ ฉพาะนั ก บวชผู  ช ายเท า นั ้ น เรี ย กทั ่ ว ไปว า
“บราเดอร” (Brother) บราเดอรทุกทานมีศีลเปนหลักในการดำเนินชีวิตที่สำคัญที่สุดอยู 3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ
1. ถือความยากจน (Poverty) คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัดและมีความอดทนตอความ
เปนอยู
2. ถือศีลพรหมจรรย (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไมมีครอบครัว
3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟงผูใหญซึ่งถือเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา เปนการมอบการ
ถวายชีวิตตอพระเปนเจา ไมยอทอตอภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย สละตัวเองทำงาน
เพื่อมวลมนุษยและพระเปนเจา

ความหมายของตรามูลนิธิฯ
ตราของภราดาคณะเซนต ค าเบรี ยล เป น เครื ่ อ งแสดง เอกลั ก ษณ และความสามั ค คี ข องบรรดาสมาชิ ก
อัสสัมชัญ และมีความสำคัญมากในฐานะเปนที่รวม หัวใจหลายพัน หลายหมื่นไวใหอยูใตสำนึกแหงการ ประพฤติ
ปฏิบตั ิ รวมกันซึ่งความหมายของตรามีดังนี้
โล หรือ Coat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้เปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน
ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
สวนที่หนึ่ง คือคำ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยวา วันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
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 ที่ประดับรองโลนั้น เปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทำความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลง
ไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป คำวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things)
ที่อยูใตชื่อเปนคติพจน (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะตองมีความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนำมาแหง
ความสำเร็จ
ตราโลนี้จะอยูในจิตสำนึกของทุกคน และชวยเตือนใจใหคำนึงถึงชีวิต ในครอบครัวใหญแหง คณะภราดา
เซนตคาเบรียล ภายในออมอกพระแมมีศาสนาเปนเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจตอกันและกัน รูจักใชชีวิต
เพื่อตอสูกับปญหาและอุปสรรคอยางมีความหวัง ใชคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนำทางและกอปรไปดวยความรัก
มีความเสียสละอันจะทำใหเราเปนคนที่สมบูรณ สามารถเอาชนะอุ ป สรรคทั้ ง มวลได ด วยความอุ ตสาหะจนได รั บ
ความสำเร็จดวยเกียรติยศและการยกยองสรรเสริญตลอดไป
ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา (โดยยอ)
ในป 2491 ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายใหภราดายอหน แมรี่ รวมกับ
ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนที่รูจักในนามของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
4 มิถุนายน 2491 เปนวันแรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ในการทำหนาที่สถาบันการศึกษาของทองถิ่น ซึ่งมี
ภราดายอหน แมรี่ เปน ผูจัดการและอธิการ โดยมี นายชลิน ทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียน
เซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดำเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจาหนาที่ไดทุมเทความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ที่ตองการจะมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำใหโรงเรียน
แหงนี้ มีพัฒนาการอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา
เริ่มจากป 2495 ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับ
การรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน และตอมาในป
การศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ กลาวคือ โรงเรียนไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบการแตงกายจากเดิมที่ใหนักเรียนแตงกายดวยเสื้อสีขาว กางเกงสีกากี มาเปนเสื้อสีขาว กางเกง
สีน้ำเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดำ ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน
อยางไรก็ตามจากการที ่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจ จากผูปกครองโดยการส ง
บุตร-หลาน เขามาเรียนเปนจำนวนมาก ทำใหจำนวนนักเรียนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมที่เคยกวางขวาง
ไมอาจจะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได
ในปการศึกษา 2498 ภราดาอันโตนิโอ ไดมีการยายที่ตั้งโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร
2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม ชื่อ “อาคารเซนตหลุยส” จากนั้น ในปการศึกษา

16

2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด ขยายการเรียน
การสอนไปจนถึงชั้น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือที่คนในยุคนั้นเรียกวาชั้นเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเปนการยกระดับ
การศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด
ในปการศึกษา 2505 ไดสรางหอสมุด โดยแยกออกมาเปนเอกเทศ เพื่อใหบริการแกนักเรียน
ในปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทำการสอนตั้งแตชั้น ป.1 ถึง ม.ศ.5
ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร ดวยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงไดดำเนินการสราง
อาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น ยาว 28 เมตร ชื่อ“อาคารมารีย” เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียน
ในปการศึกษา 2520 ภราดาพยุง ประจงกิจ เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคาร
เรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและไดสราง “อาคารมงฟอรต” ขึ้น
ปการศึกษา 2522 เปนอีกกาวที่สำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้โรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปที่
1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
ป ก ารศึก ษา 2534 ภราดาอนุ ร ั กษ นิ ธิ ภ ั ทราภรณ ได เข า มารั บหน า ที ่ อธิ ก าร นั บ เป น ยุ ค ที ่ โ รงเรี ย น
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตางๆ อยางรวดเร็ว เชน ไดรื้อถอนบานพักภราดาหลังเกา กอสราง
สรางอาคารสัฐยามหาราชินีเปนอาคารเรียนของนักเรียนอนุบาล และสรางบานพักภราดาหลังใหม
ปการศึกษา 2535 ไดมีการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2537 ไดกอ สรางอาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล เปนโรงอาหาร
ปการศึกษา 2539 ไดรื้อถอนอาคารมารีย และไดกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม ไดแก อาคารเฉลิมพระเกียรติ,
อาคารวันทามารีย, อาคารเซราฟน และสระวายน้ำ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ดาน เพื่อรองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ่งทำใหโรงเรียนเซนตหลุ ย ส
ฉะเชิงเทรา ในยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกลาว ไดสงผลแก
โรงเรีย นในป จจุบ ั นในด านการเป นสถาบั นการศึ ก ษาชั้ น นำของจั งหวั ดฉะเชิง เทรา อย างไรก็ต ามนอกเหนื อจาก
การพัฒนาดานระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมีความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมุงสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด
ปการศึกษา 2542 ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ
วงโยธวาทิตไดรับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียนแหงประเทศไทย ประเภท
ระดับมัธยมตนชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำป 2542
ในปการศึกษา 2543 โรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา นับเปนกาวที่สำคัญของโรงเรียนที่มุงสูการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. 2542 และตามแนวการ
จัดการศึกษาของคณะเซนตคาเบรียล นอกจากนี้ ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดซื้อที่ดินดานหลังโรงเรียนจนถึง
ริมแมน้ำ จำนวน 2 แปลง มีเนื้อที่รวม 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 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยมีพระราชเสาวนีย โปรดเกลา โปรดกระหมอม
ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรว มมื อจัดหาผู บริจาคโลหิ ตเปนหมู  ค ณะ
เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ำเสมอนานกวา 5 ปอีกดวย โรงเรียนไดจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อ
วา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเป นเครื่ องมื อ ในการบริ ห าร
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 “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”
ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญ
ขนาด 900–1,000 ที่นั่งสำหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได หองประชุมยอย
ขนาด 300 ที่นั่งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองออกกำลังกาย ลานจัดนิทรรศการ โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูก
สุขลักษณะและหองสมุดที่ทันสมัย ปรับปรุงหองปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน โดย
การปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมี
สื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดีย รวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่นๆ ที่ทันสมัย
สงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานที่
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
สวยงามยิ่งขึ้น 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 เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุคคล
ทั่วไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได อีกทั้งไดติดตัง้ กระดานอัจฉริยะ
ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหมๆ 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.) นับเปนกาวสำคัญของโรงเรียนที่มุงสูการปฏิรูปการศึกษาตาม
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 ซึ่งเปนอาคารที่ใชงานมากวา 50 ป มีรากฐานที่ไมคอยมั่นคงแข็งแรงอีกทั้งขาดความปลอดภัย
และมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปนประจำ ซึ่งอาจจะ
เกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ใชงบประมาณการกอสราง
จำนวน 153 ล านบาท และได ร ับ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณจาก สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานชื่ออาคารวา “เซนตหลุยส วิทยาคาร”
โรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก สงผลใหโรงเรียน
ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย ไดแก รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2551
รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2554 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2555
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ
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เหรียญทองแดง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (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 ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุ ณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร” เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2556 เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดาคณะครู ผูปกครอง ศิษยเกา และนักเรียน นอกจากนี้ยังไดจั ด
โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานจากการบริหารงานของภราดาอาจิณ เตงตระกูล หัวหนาฝายวิชาการไดมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรี ยนการสอนจาก Modern Language Program (MLP) เป น English Integration Program (EIP) โดยเริ ่ม ตั ้งแต
ระดับชั้น ป.1- ม.3 ตลอดจนจัดตั้งศูนย Cambridge Centre เพื่อทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลากรครูและผูที่สนใจ ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสงผลใหโรงเรียนผาน
การประเมิ น โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพสู  ส ากล SLC aims for World Class Standard
Education จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงาน
นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เมื่อวันที่ 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
ปฐมวัยปที่ 2 และ 3
- หลั ก สู ต รอั จ ฉริ ย ภาพคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร 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) และแปลผลตามอาชีพที่นักเรียนเลือก
 จัดกลุมนักเรียนและจัดคาบเรียนเสริมเพื่อสงเสริมศักยภาพตามอาชีพที่นักเรียนสนใจ (จัดตาม
กลุมสาขาวิชาในระบบ Admission) และจัดใหมีคุณครูที่ปรึกษาที่มีความถนัดตามกลุมสาขา
ใหกับนักเรียนทั้งในดานขอมูลการเรียน และการเตรียมตัวสอบ
การปรับปรุงพัฒนาหองเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู
-

ไดแก
- ปรับปรุงหองเรียนระดับปฐมวัย โดยการติดสติ๊กเกอรตัวการตูนดานในและนอกหองเรียน ใหมี
ความสวยงาม นาสนใจ กระตุนการเรียนรูของเด็ก
- จัดทำศูนยฝกวินัยจราจรระดับปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูกฎจราจร
- จัดทำหอง SELF - LEARNING CENTER (ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ระดับปฐมวัย) เพื่อใหเด็กได
พัฒนาทักษะโดยการลงมือปฏิบัติ
- จัดทำหองดนตรีระดับปฐมวัย เพื่อใหนักเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน Drum,
Tambourine, Maracas, piano, Xylophone, Triangle และมีการจัดตั้งวงดนตรีนักเรียนระดั บ
ปฐมวัย
- จัดทำหอง STEM EDUCATION ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค
- จัดทำหอง MILC (multi intelligence learning center) ซึ่งเปนหองเรียนพหุปญหา 8 ดาน ให
นักเรียนไดคนหาศักยภาพในดานที่ตนเองสนใจในระดับชั้น ป.1 - ป.4
- ปรับปรุง และซอมแซมสระวายน้ำ เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน อยางมีความสุข
และมีการเรียนรูแบบบูรณาการ
- ปรั บ ปรุ ง ห อ ง STEM EDUCATION ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให เ ป น ห อ ง EIC (Educational
Innovation Center)
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนแผนการเรียนศิล ปอุตสาหกรรมบริการ และนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร
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อีก ทั ้ งนำ Solar Cell โครงการสง เสริ มพลัง งานสะอาด มาใช ภ ายในโรงเรียนเพื ่อส ง เสริม การประหยัด
พลังงาน และเปนการนำพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติมาใชอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนพลังงานที่ไดมาฟรี
และมีปริมาณมากเพียงพอตอความตองการ ทั้งยังสะอาดบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาใดๆ อันจะทำใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ
อาทิเชน ติดตั้ง Solar Digital Clock บนอาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร, ติดตั้งตนไม Solar Cell และยังไดมีการจัดทำ
โครงการ 8 Riews Model โดยการใชรถไฟฟาบริการรับ–สงผูปกครอง จากลานจอดรถเทศบาลตลาดบานใหม –
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เพื่อลดปญหาการจราจรดานหนาโรงเรียนในชวงเวลาเรงดวน ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงหองน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารสิรินธร, ระดับปฐมวัย และเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นอาคารเซนตหลุยส
วิทยาคาร
ปการศึกษา 2562 - ปจจุบัน ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอำนวยการ และผูจัดการ ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ 128 ถนนศุภกิจ ตำบลหนาเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ไดมีการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดังตอไปนี้
การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนไดพัฒนาการระบบของโรงเรียนมีการสงเสริมใหผูบริหาร ครู และ
นักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยผานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School
Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษาโดยผูบริหารไดนำระบบ SWIS มาบริหารการทำงานทุกฝายที่เปน
ระบบและติดตามไดไมวาจะเปนการทำแผนงาน/โครงการ การกำหนดปฏิทินกิจกรรม ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ระบบจัดการพัสดุคุรุภัณฑ ระบบบริหารการเงิน ระบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ระบบบันทึกการเขาใชหองพยาบาล
นักเรียน ระบบบริหารวิชาการ เชนเรียนการสอนโดยจัดตารางสอนในระบบการเรียนในรูปแบบ On-site และ Online ครูออกแบบการเรียนการสอนในระบบสารสนเทศและมอบหมายตรวจติดตามการบานของนักเรียนในการเขา
เรียนในระบบไดอยางตอเนื่อง และการเช็คเวลาเรียน นักเรียนสามารถเขาเรียนตามตารางสอนที่จัดในระบบ SWIS
และทำแบบทดสอบในระบบและวัดผลประเมินผลไดอยางสะดวกทุกวิชา และทุกระดับชั้น โดยทั้งหมด จะมี SWIS
Application รองรับ และแจงเตือนทุกความเคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นสอนจาก Modern Language Program (MLP) เป น English
Integration Program (EIP) โดยเริ่มตั้งแตระดับชั้น ป.1- ม.3 ตลอดจนจัดตั้งศูนย Cambridge Centre เพื่อทดสอบ
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลากรครูและผูที่สนใจ ซึ่งผลจากการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ สงผลใหโรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสูสากล SLC
aims for World Class Standard Education จากสำนักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึ กษาเอกชน และได รั บ
รางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ นอกจากนี้ยังไดสงเสริมดานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี
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โครงการแลกเปลี่ยนครูจากประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น และไดสงเสริมให
นักเรียนเขารวมโครงการเจียระไนเพชร SLC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูการแขงขันทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปดหลักสูตรการเรียนใหม ในปการศึกษา 2564 ดังนี้
- โปรแกรมระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  สอดคล อ งกั บหลั ก สู ตรปฐมวั ย ป
พุทธศักราช 2560 ใหการอบรมเลี้ยงดวยความรัก ความเอื้ออาทร จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เด็กได
เรียนรู ลงมือปฏิบัติผานกระบวนการเลน และโครงการ Project Approach ผสมผสานกับ STEM Education
สงเสริมทักษะสมอง EP (Executive Function) และพัฒนาการดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา
- โปรแกรมพิเศษ Pre-EMSP (Pre -English, Math and Science Program) อ.2 อ.3
- สรางพื้นฐานที่ดีในรายวิชา English, Math และ Science
- หองเรียน Smart Classroom
- ใชภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน กับครูชาวตางชาติเจาของภาษา
- เรียนอยางมีความสุข มีอิสระทางความคิดสรางสรรค
- ประเมินพัฒนาการดานภาษาอังกฤษโดยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาอัสสัมชัญ
- โปรแกรม EIP (English integration Program) ป.1-3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ป.6 และ ม.3 เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR และจัดใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาจีนเปนภาษาที่สาม
- โปรแกรมพิเศษ EMSP/ IMSP (English, Math and Science Program)
ป.1 - ม.3
- เนนรายวิชา English, Math, Science และอานออกเขียนได
- หองเรียน Smart Classroom
- จัดประสบการณตรงในการใชภาษานอกสถานที่
- เมื่อจบชั้น P.2 ผานการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ Pre-A1
- เมื่อจบชั้น P.2, P.3 จะมีการเทียบเคียงมาตรฐานวิชาคณิตศาสตรของ สสวท.
ป.1- ป.6
- เนนในรายวิชา English, Math และ Science
- Project Based Learning
- หองปฏิบัติการที่ทันสมัย
- ใช iPad ระบบ One to One / Smart Classroom
- เมื่อจบชั้น ป.4 ผานการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A1
- เมื่อจบชั้น ป.6 ผานการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A2
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- เมื่อจบชั้น P.4-P.6 มีการเทียบเคียงมาตรฐาน สสวท. (TEDET) ในรายวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
- โปรแกรมพิเศษศักยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- เขมขนในรายวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
- ใชทีมอาจารยที่ตรงตามสาขาวิชา
- ฝกทักษะความเปนผูนำ กระบวนการคิด วิเคราะห
- เตรียมพรอมเพื่อศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย
- เนนการเรียนจากการฝกประสบการณจริงตามคณะในมหาวิทยาลัย
- จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based)
- แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4–6)
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคูกับ
การใชตำรากลางของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตอบสนองตอแผนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) สงเสริมใหนักรเยนคนพบศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปตอยอดการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
แผนการเรียน 5 สาย ดังนี้
- สายการเรียน วิทย - คณิต
- สายการเรียน ศิลปภาษา (จีน/อังกฤษ)
- สายการเรียน ศิลปคำนวณ (ชางศิลป)
- สายการเรียน ศิลปคำนวณ (มีเดีย&ดีไซน)
- โปรแกรมศักยภาพวิทย-คณิต (Gifted) ม.4
ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ 128 ถนนศุภกิจ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปดทำการ
สอนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บนเนื้อที่ 21 ไร 1 งาน 33 ตารางวา
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แผนที่โรงเรียน
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1.2 จำนวนหองเรียน/ผูเรียนจำแนกตามระดับที่เปดสอน
ระดับชั้นเรียน
จำนวนหอง
ระดับปฐมวัย
เตรียมอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

เพศ

รวม

เฉลี่ยตอ
หอง

ชาย

หญิง

1
6
6
7
20

11
70
74
102
257

4
82
90
98
274

15
152
164
200
531

15 : 1
25 : 1
27 : 1
28 : 1
26 : 1

6
6
6
6
5
5
34

98
99
122
118
84
100
621

94
84
110
113
87
83
571

192
183
232
231
171
183
1192

32 : 1
30 : 1
38 : 1
38 : 1
34 : 1
36 : 1
35 : 1

5
5
6
16

111
108
107
326

101
99
86
286

212
207
193
612

42 : 1
41 : 1
32 : 1
38 : 1

6
6
6
18
88

98
123
87
308
1,512

119
109
111
339
1,470

217
232
198
647
2,982

36 : 1
38 : 1
33 : 1
36 : 1
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1.3

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565)

1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนง
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท/ตำแหนง
รวม
ต่ำกวา ป.
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ตรี
1. ผูบริหาร
- ผูรับใบอนุญาต
1
1
- ผูจัดการ
- ผูอำนวยการ
- รองผูอำนวยการ
2
2
รวม
3
3
2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
42
3
45
- ครูตางชาติ
4
3
7
รวม
46
6
52
3. ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครูบรรจุ
81
30
111
- ครูตางชาติ
22
1
23
รวม
103
31
134
4. บุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาที่
1
26
14
41
5. อื่น ๆ
รวม
1
26
14
41
รวมทั้งสิ้น
1
175
54
0
230
สรุปอัตราสวน
ระดับปฐมวัย
จำนวนผูเรียนตอครู 10 : 1
จำนวนผูเรียนตอหอง 27 : 1
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
จำนวนผูเรียนตอครู
จำนวนผูเรียนตอหอง
ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนผูเรียนตอครู
จำนวนผูเรียนตอหอง

17 : 1
35 : 1
20 : 1
37 : 1

1.3.2 สรุปจำนวนครูผูสอน จำแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นใหกรอกขอมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ปฐมวัย
ตรงเอก ไมตรง
เอก
37
5

2

0

8

จำนวนครูผูสอน
ประถมศึกษา
ตรงเอก ไมตรง
เอก
6
5
11
4
3
5
2
5

2
4
2
1
1
0
0
19

มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไมตรง
เอก
6
2
13
5
3
5
3
7
1

0
6
0
2
0
1
0
10
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1.3.3 สรุปจำนวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จำนวนครูผูสอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
55
24
55
24
4
55
24
55
24
55
24

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบำเพ็ญประโยชน
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ใหระบุ
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน
ลูกเสือ/เนตรนารี
/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญ
ประโยชน
ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุน
ใหญ
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผูบำเพ็ญประโยชน
รวม

จำนวน
ผูบังคับบัญชา

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ

การจัดตั้งกองลูกเสือ

มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

จัดตั้ง

ไมจัดตั้ง

29
26
24

29
26
24

-





-

79

79

-

-

-
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1.3.5 สรุปจำนวนครูที่ทำหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
(กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)
จำนวนครูที่ทำหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษ

-

-

จำนวนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ขึ้น
ไมขึ้น
ทั้งหมด
ทะเบียน
ทะเบียน

-

-

1.3.6 สรุปจำนวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
จำนวนครูที่เขารับ
การอบรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม

ป พ.ศ.

-
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2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

วิสัยทัศน

1. จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอ
เกิดแหงชีวิต
2. มนุษยทุกคนตองทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนำไปสูความสำเร็จ
ดังคติพจนที่วา LABOR OMNIA VINCIT
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และเนน
ตามจิตตารมณ นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต

พันธกิจ

1. สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู
วิถีสากล และเนนจิตตารมณืนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง 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

เปาหมายที่ 1
ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 1. ส ง เสริ ม ให ผ ู  เ รี ย นมี ค วามเป น เลิ ศ ด า นวิ ช าการ และมี
ความสามารถคิดสรางสรรค นวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 5. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
ยุทธศาสตรที่ 6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข
เปาหมายที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1. โรงเรียนบริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิ ตตา
รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
ยุทธศาสตรที่ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3. “SLC” ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามจิต
ตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
เปาหมายที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณของ
สถานศึกษาสูวิถึสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต
เปาหมายที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 1. โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และ
เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
เปาหมายที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกลักษณ
อัตลักษณ

เปาหมายที่ 7
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1. พั ฒ นาการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ส ู  ว ิ ถ ี ส ากล และตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
ยุทธศาสตรที่ 2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีเดน เนนภาษา พัฒนาสูวิถีสากล
ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเดน
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
เปาหมาย
ตามแผนฯ
ของโรงเรียน

เปาหมาย
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระดับปฐมวัย
เปาหมายที่ 1.กิจกรรมสงเสริม
1
สุขอนามัย
2.กิจกรรมจัด
ประสบการณ
ประจำวันกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม /
STEM Education
3.กิจกรรม Project
Approach

4.กิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานดนตรี
5.กิจกรรมยินดีกับ
บัณฑิตนอย
6.กิจกรรมนัก
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7.กิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานภาษา
8.โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ PreEMSP

ผลสำเร็จ

***
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร
สถานศึกษา
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

530

ยอด
เยี่ยม

93.12

ยอด
เยี่ยม

1,2,3,4,5,11

1

2

530

ยอด
เยี่ยม

94.11

ยอด
เยี่ยม

1,2,3,4,5,11

1

6

1,2,3,4,5,11

1

6

1

2

1

2

1

2

1

7

1

7

530
530
200

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

92.89
92.71
93.35

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

530

ยอด
เยี่ยม

92.44

ยอด
เยี่ยม

530

ยอด
เยี่ยม

92.89

ยอด
เยี่ยม

110

ยอด
เยี่ยม

94.85

ยอด
เยี่ยม

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

1,2,3,4,5,11
1,2,3,4,5,11
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เปาหมาย
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

***
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร
สถานศึกษา
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย
เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 3
เปาหมายที่ 4

1.งานบริหาร
ฝายปฐมวัย
2.กิจกรรมจัดซื้อ
และผลิตสื่อ
3.กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องเขียน วัสดุ
อุปกรณ
4.กิจกรรม
หลักสูตร
1.งานบริหาร
ฝายปฐมวัย
1.งานบริหาร
ฝาย
2.กิจกรรมจัด
ประสบการณ
ประจำวัน
กิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม /
STEAM
Education
3.โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ
Pre-EMSP
4.กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ดานภาษา

530
530
53
-

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

93.51
92.56
92.59
93.24
93.51
93.51

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

530

ยอด
เยี่ยม

94.11

ยอด
เยี่ยม

1,2,3,4,5,11

1

6

110

ยอด
เยี่ยม

94.85

ยอด
เยี่ยม

1,2,3,4,5,11

1

7

530

ยอด
เยี่ยม

92.89

ยอด
เยี่ยม

1,2,3,4,5,11

1

2
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เปาหมาย
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

***
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร
สถานศึกษา
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย
เปาหมายที่ 5

เปาหมายที่ 6

เปาหมายที่ 7

1.งานบริหาร
ฝาย
2.กิจกรรม
หลักสูตร
3.กิจกรรมนิเทศ
1.กิจกรรม
หลักสูตร
2.กิจกรรมนิเทศ
1.งานบริหาร
ฝาย
2.กิจกรรมนิเทศ
3.กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร

53
53
53
53
53
53

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

93.51
93.24
92.80
93.24
92.80
93.51
92.80
93.69

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1

2

1,5,6,7,8,9,10,
11

1,2

5
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4. ผลการพัฒนาเด็ก ระดับปฐมวัย
ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

จำนวนเด็ก
ทั้งหมด

516
516
516
516

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

448
484
445
448

86.82
93.80
86.24
86.82

65
31
70
64

12.60
6.01
13.57
12.40

3
1
1
4

0.58
0.19
0.19
0.78
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมาตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมายที่ 1 1. กิจกรรมการ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2451

ยอด
เยี่ยม

100

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

4

2451

ยอด
เยี่ยม

96.58

ยอด
เยี่ยม

ม.1

3

3

2451

ดีเลิศ

95.31

ยอด
เยี่ยม

ม.1

3

7

2451

ดีเลิศ

95.71

ยอด
เยี่ยม

ม.1

3

6

2451

ดีเลิศ

95.36

ม.1

1

1, 6

6. งานกลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
7. งานกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
8. งานกลุมสาระ
การงานอาชีพ

2451

ยอด
เยี่ยม

93.68

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 3

2451

ยอด
เยี่ยม

91.66

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 3

2451

ยอด
เยี่ยม

95.22

ม.1

1

1, 6

9. งานกลุมสาระ
การเรียนรูส ุข
ศึกษาและพล
ศึกษา
10.งานกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ

2478

ยอด
เยี่ยม

96.41

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 3

2451

ยอด
เยี่ยม

93.67

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1,6

เรียนการสอน
ออนไลน
2. กิจกรรม
กิจกรรมเพชร
SLC
3.งานสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
4.งานพัฒนา
ทักษะการอาน
และเขียน
ภาษาไทย
5.งานกลุมสาระ
ภาษาไทย
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เปาหมาตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 3

11.งานกลุมสาระ 2451
การเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
12.งานกลุมสาระ 2451
ก า ร เ ร ี ย น รู
ภาษาตางประเทศ
1.งานบริหาร
สำนัก
ผูอำนวยการ
2. งานบริหาร
ฝายวิชาการ
3. งานบริหาร
ฝายกิจการ
นักเรียน
4. งานบริหาร
ฝายบริหารทั่วไป
5. งานบริหาร
ฝายธุรการการเงิน
6.งานนโยบาย
และแผน
7. งานประกัน
คุณภาพ
1. กิจกรรมกาว
2451
ทัน TCAS
โครงการ
2451
สงเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอน STEAM
2. กิจกรรมพัฒนา 2451
ผูเรียน

ยอด
เยี่ยม

96.11

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1,6

ยอด
เยี่ยม

94.40

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 3, 6

ยอด
เยี่ยม

98.00

ยอด
เยียม

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

92.33

ยอด
เยียม
ยอด
เยียม

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

82.00

ดีเลิศ

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

94.00

ยอด
เยียม

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

91.40

ยอด
เยียม
ยอด
เยียม
ยอด
เยี่ยม
ดีเลิศ

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ม.2

7

1, 2, 5, 8, 11,12,13

ม.1

4

4, 9, 13

ม.1

4

4, 9, 13

ยอด
เยี่ยม

ม.1

4

4, 9, 13

95.67

92.20
97.50
88.52

ยอด
เยี่ยม

90.11
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

3. กิจกรรมชมรม

2451

ดีเลิศ

95.20

4.กิจกรรมจิต
อาสา
5.กิจกรรม
เลือกตั้งและ
แตงตั้งสภา
นักเรียน
งานกลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโยโลยี
2.งานพัฒนา
ทักษะการอาน
และเขียน
ภาษาไทย
3. งานกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ
4.งานศูนย
ภาษาตางประเทศ
5. กิจกรรมเพชร
SLC
6.งานกลุมสาระ
การเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
7.งานสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

2451

ยอด
เยียม
ยอด
เยียม

95.31

2451

ยอด
เยี่ยม

2451

2451

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมายที่ 4

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

4

4, 9, 13

ม.1

5

4, 9, 13

ม.1

5

4, 9, 13

91.66

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ยอด
เยี่ยม

95.71

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

94.40

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ม.1

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ม.1

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

96.11

ยอด
เยี่ยม

ม.1

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

95.31

ม.1

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

2451
2451

95.89

88.00
96.58

ยอด
เยี่ยม
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ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
เปาหมายที่ 5

เปาหมาย

คุณภาพ

คุณภาพ

92.33

ดีเลิศ

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

95.33

ดีเลิศ

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

96.58

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

1.งานบริหารฝาย
วิชาการ
2. งานหลักสูตร
การสอน
3.กิจกรรมเพชร
SLC

2451

4.กิจกรรม
Intensive
Course
5.งานกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
6. งานกลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
7. งานกลุมสาร
การรเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
8. งานกลุมสาระ
การเรียนรูการ
งานอาชีพ
9. งานกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ
10.งานกลุมสาระ
การเรียนรูสุข
ศึกษาพลศึกษา
11.งานกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ
12.งานกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

2451

ยอด
เยี่ยม

95.46

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

95.36

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

93.68

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

91.88

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม

95.22

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

93.67

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

96.11

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

2451
2451

2451

2451
2451

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปริมาณ
(รอยละ)

โครงการ
ปริมาณ
(จำนวน)

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ผลสำเร็จ

96.41

94.40
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เปาหมาย
ยุทธศาสตรตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมายที่ 6

เปาหมายที่ 7

โครงการ

ปริมาณ
(จำนวน)

ผลสำเร็จ

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

88.00

ดีเลิศ

ม.1

1,2,3,4,5,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

95.33

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.2

1

1

ม.1

1

1

ยอด
เยี่ยม

94.56

ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

95.36

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ม.1

1

1

ม.3

3, 7

5, 12, 13

ม.3

3, 7

5, 12, 13

ม.3

3, 7

5, 12, 13

คุณภาพ

13.งานศูนย
ภาษาตางประเทศ
1.งานหลักสูตร
และการสอน
2 โปรแกรม
หองเรียนพิเศษ
Gifted
โปรแกรม
หองเรียนพิเศษ
IMSP/EMSP
โครงการ MSP

2451

1.งานทรัพยากร
มนุษย

134

2.งานนิเทศการ
สอน

134

ดีเลิศ

98.71

3.งานวิจัยและ
พัฒนา

134

ดีเลิศ

92.41

2451

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

95.83

98.50

*** ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่ สรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยูหนา 17 ขอ 7
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

จำนวนเด็ก
ทั้งหมด

516
516
516
516

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

448
484
445
448

86.82
93.80
86.24
86.82

65
31
70
64

12.60
6.01
13.57
12.40

3
1
1
4

0.58
0.19
0.19
0.78

4.2 .ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิชา

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ผูมีสิทธิ์
ที่เขาสอบ
สอบ
103
103
102
103
*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2564

2561
(1)

2562
(2)

50.38
34.31
36.83
39.22

48.93
37.95
37.29
44.60

57.36
45.92
39.30
62.95

2563
(3)

***
ผลตาง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3
(6)

55.45
38.54
43.44
58.98

-1.91
-7.38
4.14
-3.97

3.33
16.07
10.53
6.31

ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ผูมีสิทธิ์
ที่เขาสอบ
สอบ
112
112
112
112

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2563

2561
(1)

2562
(2)

24.47
31.45
36.80
31.11

33.65
31.95
56.16
38.91

35.79
33.81
63.54
48.99

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

2563
(3)

***
ผลตาง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3
(6)

31.58
37.47
43.05
39.84

-4.21
3.66
-20.49
-9.15

11.76
10.83
32.25
18.68

ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ที่เขา
ทั้งหมด
สอบ
8
13
13
11
11

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2563

2560
(1)

2561
(2)

21.28
28.65
46.40
25.56
36.87

32.94
31.49
45.02
34.58
36.63

31.09
35.74
47.38
36.78
38.31

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

2562
(3)

***
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3
(6)

25.94
29.66
51.74
32.61
39.25

-5.15
-6.08
4.36
-4.17
0.89

16.56
17.01
12.20
11.34
2.32

ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ
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จำนวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระ
การเรียนรู/
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม....

จำนวน
นักเรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

192

191

99.48

183

183

100.00

232

232

100.00

231

225

97.40

171

171

100.00

183

149

81.42

192

192

100.00

183

181

98.91

232

225

96.98

231

213

92.21

171

165

96.49

183

136

74.32

192

192

100.00

183

179

97.81

232

229

98.71

231

203

87.88

171

144

84.21

183

153

83.61

192

192

100.00

183

180

98.36

232

222

95.69

231

182

78.79

171

151

88.30

183

162

88.52

192

192

100.00

183

180

98.36

232

220

94.83

231

194

83.98

171

157

91.81

183

161

87.98

192

192

100.00

183

179

97.81

232

230

99.14

231

230

99.57

171

168

98.25

183

178

97.27

192

192

100.00

183

183

100.00

232

232

100.00

231

231

100.00

171

171

100.00

183

183

100.00

192

192

100.00

183

183

100.00

232

230

99.14

231

230

99.57

171

163

95.32

183

173

94.54

192

192

100.00

183

176

96.17

232

203

87.50

231

230

99.57

171

148

86.55

183

159

86.89

192

191

99.48

183

178

97.27

232

223

96.12

231

214

92.64

171

149

87.13

183

163

89.07

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระ
การเรียนรู/รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม....

จำนวน
นักเรียน
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

ม.1

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.2

ม.3

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
155
108
105
140
141
165
166
166
136
147

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
120
102
129
127
107
159
150
116
113
124

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
177
112
152
130
145
181
190
164
143
149

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

73.11
50.94
49.53
66.04
66.51
77.59
78.30
78.30
64.15
69.34

207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

57.97
49.28
62.08
61.35
51.69
76.81
72.46
56.04
54.35
59.90

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

รอยละ

91.71
58.03
78.76
67.36
76.68
93.78
98.45
84.97
74.09
77.20
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.5

ม.4

กลุมสาระ
การเรียนรู/ รายวิชา

จำนวน
นักเรียน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม....

218
218
218
218
218
218
218
218
218
218

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
140
140
137
148
148
153
169
172
144
155

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

64.22
64.22
62.84
67.89
67.89
70.18
77.52
78.90
66.06
71.10

232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
177
164
173
166
201
197
180
221
183
175

ม.6

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

76.29
70.69
74.57
71.55
86.64
84.91
77.59
90.95
78.88
75.43

198
198
198
198
198
198
198
198

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
157
148
172
163
192
198
154
169

รอยละ

79.29
74.75
86.87
82.32
96.97
100.00
77.78
85.35

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ความสามารถ
ดานการอาน

จำนวน

จำนวน

นักเรียน

นักเรียน

ทั้งหมด

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉลีย่

คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบ

***

***

***

ดานการอาน

ผลตาง

รอยละของ

แปลผลพัฒนาการ

ระดับ
ประเทศ
ป 2563

2561

2562

2563

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

เทียบกับรอยละ 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

อานรูเรื่อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อานออกเสียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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5. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
5.1 ปการศึกษาปจจุบัน
ชื่อรางวัล

ป พ.ศ.
ที่ไดรับรางวัล

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจำป
การศึกษา 2559 และไดรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ตอเนื่องกัน ป 2551
ปการศึกษา 2530 และ ปการศึกษา 2559

2559

กระทรวงศึกษาธิการ

6.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
นโยบายและจุดเนน
1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ
2. สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. พัฒ นาผู เ รี ยนใหม ีทั กษะการคิด วิเ คราะห สามารถแก ไขสถานการณเ ฉพาะหน าไดอ ยางมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยจั ด การเรี ยนรู  เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) จากประสบการณ จริ ง หรือจาก
สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
4. พัฒนาผูเรียนใหมคี วามรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรางอาชีพ
อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
5. พัฒ นาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเ ทคโนโลยีด ิจิทัล ปญญาประดิษฐ
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
6. สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒ นาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
8. พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทลั เพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
9. เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
10. สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได
11. สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มี
















ไมมี

หมายเหตุ
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นโยบายและจุดเนน
12. พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
13. ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

มี


ไมมี



7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548) ( ระหวางวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549)
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) (ระหวาง 2-4 มกราคม 2550)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) (ระหวาง 26-28 พฤศจิกายน 2555)
8. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย

ระดับผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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9. ผลงานของบุคลากร
ประเภท ลำดับที่
รางวัล
ผูบริหาร
1
นายเกรียงศักดิ์ มายอด
ผูบริหารดีเดน
ผูบริหาร

2

นายกุลชาติ จันทะโชโต
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นายประสบสุข ปราชญากุล
ครูดีเดน

ครูผูสอน

3

ครูผูสอน

4

นางสุนิภา สวัสดิวงษ
บุคลากรดีเดน

ครูผูสอน

5

ครูผูสอน

6

ครูผูสอน

7

ครูผูสอน

8

ครูผูสอน

9

ครูผูสอน

10

นางดาริกา กลิ่นอบเชย
ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด ประจำป 2564
ประเภท การศึกษาปฐมวัยดีเดน
นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ
ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด ประจำป 2564
ประเภท กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะดีเดน
นางรุงฤดี อังศิริ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางรำพึง ศรีสวัสดิ์
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวสาวิตรี คงวิมล
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวอาภรณ ซุนเจริญ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
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ประเภท
ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ลำดับที่
รางวัล
11
นางนันทิยา คำมี
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
12
นางสาวเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
13
นางจารุวรรณ ตางใจ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
14
นายสมพบ คำมี
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
15
นางรจนา สุวรรณกุล
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
16
นายสงคราม นิคมไพบูลย
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
17
นางสาวรัชนีวรรณ เตาสุวรรณ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
18
นางสาวน้ำฝน คงแสนคำ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
19
นายวิทยา คำพวง
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
20
นางสาวฉันทนา ดานดี
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
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ประเภท
ครูผูสอน

ลำดับที่
รางวัล
21
วาที่รอยตรีณัฐวุฒิ กระจางเยา
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565

ครูผูสอน

22

ครูผูสอน

23

ครูผูสอน

24

ครูผูสอน

25

ครูผูสอน

26

ครูผูสอน

27

ครูผูสอน

28

ครูผูสอน

29

นางมัลลิกา พุทธเมฆ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นายสุเมธ พุทธเมฆ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวจิดาภา กงทอง
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางจิติมา วิจิตรสมบัติ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวประกายแกว เปลื้องนุช
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวธัญชนก มุกดาหาญ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นางสาวจิตรา จันทรหอม
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
นายศิวพงษ อินทมาพลอย
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
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ประเภท
ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ครูผูสอน

ลำดับที่
รางวัล
30
นางสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
31
นางชุทิมา มุยฮะสูญ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
32
นางสาวกุลวรินทร เตชะเจริญพงษ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
33
นางสาวนภาพร จิตตอารียเทพ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
34
นางสาวอมรรักษ เจริญศรี
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
35
นางณฐภร คูหาพัฒนกุล
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
36
นายไพศร คูหาพัฒนกุล
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565
37
นางสาวิตรี แขกเทศ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ประจำป 2565

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชน
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10. ผลงานของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.1 ผลงานนักเรียนดานกิจกรรม
ประเภท
ลำดับที่
ชื่อ- นามสกุล
ด.ญ.ภัควีณ
ปราสาททองโอสถ
อันดับที่ 3
1
2

อันดับ 5

ด.ญ.วรัชยา วิตอเรีย ดามาซิ้อ

3
ด.ญ.ธมนวรรณ สุวรรณเวสสะ

ผานการ
คัดเลือก

4

เหรียญเงิน

5

ด.ช.ปรัณชัย

หนองใหญ

ด.ญ.อารญาภรณ อิสระวงศเทวา

เหรียญทอง

6

ด.ญ.ลฎาภา
ด.ช.ภูริณัฐ

พุยศิริ
แกวสิมมา

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
การแขงขันวินเซิรฟ ชิงแชมปประเทศไทยที่
จ.พังงา ไดคะแนนอันดับ 3
การถายแบบเสื้อเด็กแบรนดของประเทศ
เกาหลี
การเขารวมการแขงขัน Jet ski Pro-Tour
Cham of Thailand 2021 ไดรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรุนผูหญิงลวน และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ในรุนรวม
เขารวมการแขงขัน JET SKI WGP#1
WORLD CUP SEASON 2021-2022
PATTAYA CITY THAILAND ไดรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 5 อันดับรวมของโลก
ผานการคัดเลือก change soccer school
รอบระดับประเทศ ป 2564
แชมปดักคิงจูเนียรคัพ ป 2565
แชมปกาญจน ซิตี้คัพ ป 2565
The 9th Hong Kong International Youth
Performance Arts Festival 2021
การประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮองกง
ครั้งที่ 9 ไดรับเหรียญเงิน Silver price
The 9th Hong Kong International Youth
Performance Arts Festival 2021(สงคลิป
เขาประกวด) 22 ธันวาคม 2521
รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับ
ม.1-3 รางวัลเหรียญทองการประกวด
สิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับ
ม.1-3
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ประเภท

ลำดับที่

อันดับ 1

7

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อ- นามสกุล

น.ส.ชุติมา

นอยจินดา

8

ด.ญ.จันทรัสม

ศิริประเสริฐ

9

ด.ญ.กัญญาณัฐ

ทองสุข

ชนะเลิศ

10

นายอังศุธร
นายธนฉัตร
นายนฤเบศ

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง

11

นางสาวฐิติชญา สุขอุม
นางสาวนวพร ชุณหกุล

12

นายราม

งามประสิทธิ์
เจ็งกุหลาบ
โมนะ

รางวัลเหรียญ
เงิน

เหรียญ
ทองแดง

คำแหง

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
รางวัลคะแนนรวมอันดับ 1 และรางวัลขวัญ
ใจมหาชน SBAC MASTER CHEF ONLINE
2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 22 สิงหาคม 2564 ไดรับรางวัล
ทุนการศึกษา 100%พรอมเกียรติบัตร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและ
ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทในการ
ประกวดโครงการ challenge cultural
influencers เรื่องขนมลา และไดรับรางวัล
พิเศษประเภทขวัญใจยอดไลทออน
Facebook
ไดรับรางวัลชนะเลิศพรอมทุนการศึกษา
จำนวน 20,000 บาทในการประกวดยอด
แชรออน Facebook โครงการchallenge
cultural influencersและไดรับรางวัล
พิเศษขวัญใจ
รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา
ธรณีวิทยา ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ
สิ่งประดิษฐกลุมอาหารเรื่องฉลากอัจฉริยะ
เพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจาก
กระเจี๊ยบแดง
รางวัลเหรียญเงิน รายการปนสั้นยิงเร็ว ISSF
Grand Prix Rifle/Pistol ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
การแขงขันยิงปนชิงแชมปโลก รายการ
ISSF WORLD CUP RIFLE/PISTOL Rio
Janero, BRA ในวันที่ 9-19 เมษายน 2565
ณ ประเทศบราซิล
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ประเภท

ชื่อ- นามสกุล

ลำดับที่

เหรียญทองแดง
นายราม

คำแหง

นายบริพัตร

จริยาทัศนกร

เหรียญทอง

เหรียญเงินดิเรก
คุณาภรณ

13
เหรียญทอง

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
นักกีฬายิงปนคนเกง
ISSF Junior World Championship
Rifle/Pistol
Shotgun Las Palmas,PER ระหวางวันที่
27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2564
(เยาวชนชิงแชมปโลก)
จากการแขงขันยิงปนสัน้ เร็ว รุน 13-15 ป
(25M.Rapid Fire Pistol Men) ชิงแชมป
เยาวชนแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ การกีฬาแหงประเทศไทย
นักกีฬายิงปนเยาวชนทีมชาติไทยไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ปนสั้นยิงชาเยาวชนชายระยะ 50 เมตร
ปนสั้นอัดลมเยาวชนชาย ระยะ 10 เมตร
ปนสั้นเยาวชนชาย ระยะ 25 เมตร
การแขงขันยิงปนชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ประจำป 2563 วันที่ 1-2 ,7-8,15
สิงหาคม 2563 ดังนี้
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10.2 ผลงานนักเรียนดานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
รางวัล
ชนะเลิศ

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

1

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

2

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

3

ชมเชย

4

ชมเชย

5

เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป
เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญพัฒนะ
เด็กชายกันตพัฒน ภัทรพงศธร
เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต
เด็กหญิงปยกาญจน ตันสุวรรณรัตน
เด็กหญิงจันทรัสม ศิริประเสริฐ
นายภูริณัฐ สุขดานนท
นายเกริกเกียรติ สุดชู
นายสุชัจจ มีอนันต
นายราม
คำแหง
นายนฤเบศ
โมนะ
นางสาวปานตะวัน โพธิ์ศิริ
นางสาวฟองสม แกวรอด
นางสาวกุลธิรัตน สวางแสงวัฒนา
เด็กหญิงพัชราภา คุณาวุฒิ

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชมเชย

6

นายพีรศักดิ์
บุญศรีพิทักษ
นางสาวกมลเดชสิริ ทองกร
นางสาวเอมมิกา สันติสุขโพธา

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

7

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

8

เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายศิระ
เด็กชายจิตติกร
นายธนฉัตร
นายศุภกรณ

โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการเพิ ่ ม คุ ณ ค า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ประเภท
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการเพิ ่ ม คุ ณ ค า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
การประกวดสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การประกวดสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

แกวสิมมา
สุขดานนท
สกุลเอฬา
เจ็งกุหลาบ
ไรคลองครุ

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประเภทรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ลำดับ
ชื่อ- นามสกุล
9
นายอังศุธร
งามประสิทธิ์
นายชัยอนันท สุขศิริ
นางสาวณฐพร ถนอมนาค
10 เด็กหญิงปวิตรา โกศลกิตติพงษ

รายการแขงขัน
ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
การประกวดสิ่งประดิษฐทาง
คณะวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพจินตนาการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายธีรัช
ความมานะ
การประกวดวาดภาพจินตนาการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
คณะวิทยาศาสตรและ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ
ชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ ระดับ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ราชภัฏเทพสตรี
นายภูริณัฐ สุขดานนท
โครงงานวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
นายเกริกเกียรติ สุดชู
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นายสุชัจจ มีอนันต
ตอนปลาย
ราชภัฏเทพสตรี
นางสาวฟองสมแกวรอด
โครงงานวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
นางสาวกุลธิรัตน สวางแสงวัฒนา ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ตอนปลาย
ราชภัฏเทพสตรี
เด็กหญิงพัชราภา คุณาวุฒิ

ชมเชย

11

ชนะเลิศ

12

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

13

ชมเชย

14

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

15

นางสาวปนัดดา รวมเจริญกิจ

ชนะเลิศ

16

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายอังศุธร งามประสิทธิ์
นางสาวกุลธิรัตน สวางแสงวัฒนา

การประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show)
ระดับมัธยมศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
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ประเภท
รางวัล
ชนะเลิศ

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

17

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ

18

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
ชมเชย

20

เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต
เด็กหญิงปยกาญจน ตันสุวรรณรัตน
เด็กหญิงจันทรัสม ศิริประเสริฐ
เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป
เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญพัฒนะ
เด็กชายกันตพัฒน ภัทรพงศธร
นายภูริณัฐ สุขดานนท
นายเกริกเกียรติ สุดชู
นายสุชัจจ มีอนันต
นายพีรศักดิ์ บุญศรีพิทักษ
นางสาวกมลเดชสิริ ทองกร
นางสาวเอมมิกา สันติสุขโพธา
เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต
เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ ศิริวรรณ

ชมเชย

22

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายอังศุธร งามประสิทธิ์

การแขงขันกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เหรียญ
ทองแดง

23

เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต
เด็กหญิงปยกาญจน ตันสุวรรณรัตน
เด็กหญิงจันทรัสม ศิริประเสริฐ

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สาขากายภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ

19

21

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การแขงขันกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

58

ประเภท
รางวัล
เหรียญทอง

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

รายการแขงขัน

24

เด็กชายกันตพัฒน ภัทรพงศธร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป
สาขาชี ว ภาพ ระดับ มั ธ ยมศึ กษา
เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญพัฒนะ ตอนตน และมีสิทธิ์เขารวม
ประกวดในระดับประเทศ

เหรียญเงิน

25

นายราม คำแหง
นายนฤเบศ โมนะ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เหรียญ
ทองแดง

26

นายภูริณัฐ
สุขดานนท
นายเกริกเกียรติ สุดชู
นายสุชัจจ มีอนันต

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เหรียญเงิน

27

นายอังศุธร
งามประสิทธิ์
นายชัยอนันท สุขศิริ
นางสาวณฐพร ถนอมนาค

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรประยุกต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

28

นายธนฉัตร
เจ็งกุหลาบ
นายอังศุธร
งามประสิทธิ์
นางสาวกุลธิรัตน สวางแสงวัฒนา

ชนะเลิศ

29

นางสาวชุติมา นอยจินดา

การประกวดการแสดงทาง
วิ ท ยาศาสตร (Science Show)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 – 6) และระดับ ปวช.
การแขงขัน SBAC MASTER
CHEF หัวขอ อาหารสำหรับคนที่
คุณระลึกถึง

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ
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ประเภท
รางวัล
ชมเชย

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

30

นางสาวกัญญาณัฐ ทองสุข

เยาวชนดีเดน

31

นางสาวกมลเดชสิริ ทองกร

เยาวชนดีเดน

32

นยอังศุธร งามประสิทธิ์

เยาวชนดีเดน

33

นายภูริณัฐ สุขดานนท

เยาวชนดีเดน

34

นายสุชัจจ มีอนันต

เยาวชนดีเดน

35

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

เยาวชนดีเดน

36

นางสาวเอมิกา สันติสุขโพธา

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

37

เหรียญทอง

38

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายอังศุธร งามประสิทธิ์
นายนฤเบศ โมนะ
นายนฤเบศ โมนะ

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

การประกวดบทกลอน เนื่องในวัน
เฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม
2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
เยาวชนดีเดนสาขาดานการศึกษา
และวิ ช าการดี เ ด น เนื ่ อ งในวั น
เยาวชนแหงชาติ ประจำป 2564
การแขงขันตอบปญหานักธรณีรุน
เยาว

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ชมรมตนกลาเยาวชน

ชมรมตนกลาเยาวชน

ชมรมตนกลาเยาวชน

ชมรมตนกลาเยาวชน

ชมรมตนกลาเยาวชน

ชมรมตนกลาเยาวชน

ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การแข ง ขั นตอบป ญ หาวิ ชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา

60

ประเภท
รางวัล
รางวัลเชิดชู
เกียรติ
ระดับประเทศ

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

39

เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญ
พัฒนะ
เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป

เหรียญ
ทองแดง

40

นายสุชัจจ มีอนันต

เหรียญเงิน

41

นายนฤเบศ โมนะ

เหรียญ
ทองแดง

42

นางสาวฐิติชญา สุขอุม

เหรียญ
ทองแดง

43

นางสาวศิริวรรณ วงษศิลป

เหรียญ
ทองแดง

44

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

เหรียญ
ทองแดง

45

นายนฤเบศ โมนะ

รางวัลยอด
เยี่ยม
(ชนะเลิศ)
ระดับประเทศ

46

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

การประกวดโครงงาน
สมาคมวิทยาศาสตรแหง
วิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
ประเทศไทยในพระบรม
ชีวภาพ ระดับ ม.ตน
ราชูปถัมภ คณะศิลปะศาสตร
และวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาฟสิกส
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาชีววิทยา
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาชีววิทยา
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาชีววิทยา
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
วิชาชีววิทยา
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ
วิชาเคมี
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร Student Science
Project CompetitionKasetsart University 2021

แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 AcademicWar
สงครามแหงปญญา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

61

ประเภท
รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ลำดับ
47

เด็กชายภูริณัฐ แกวสิมมา
เด็กชายอภิกฤษฏิ์ ตันสุดเจริญยิ่ง
เด็กหญิงลฎาภา พุยศิริ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

48

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ
นางสาวภัทรภร พิพรพงษ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

48

นายอังศุธร งามประสิทธิ์
นางสาวณฐพร ถนอมนาค
นายคณิศร ตันสุวรรณรัตน

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

49

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ
นายอังศุธร งามประสิทธิ์
นางสาวณฐพร ถนอมนาค

รางวัลยอด
เยี่ยม
(ชนะเลิศ)
ระดับประเทศ

51

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

52

เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญ
พัฒนะ
เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป

50

ชื่อ- นามสกุล

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

การประกวดสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ ท าง
คณะวิทยาศาสตรและ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใน เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ภัฏเทพสตรี
ประจำป 2564
การประกวดสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ ท าง
คณะวิทยาศาสตรและ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใน เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ภัฏเทพสตรี
ประจำป 2564
การประกวดสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ ท าง
คณะวิทยาศาสตรและ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใน เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ภัฏเทพสตรี
ประจำป 2564
การประกวดโครงงาน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การประกวดแนวคิ ด นวั ต กรรม ภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและ
พลังงานรักษสิ่งแวดลอม ระดับ
สิง่ แวดลอม วิทยาลัย
มัธยมปลาย ประจำป 2565
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต
การนำเสนอรอบชิงชนะเลิศการ
คณะวิทยาศาสตร
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Student Science Project
Competition-Kasetsart
University 2021
(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
การประกวดโครงงาน
คณะสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน เนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา
ในงานสัปดาหวิชาการ ครั้งที่ 16
เขตหนองคาย
และสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ครั้งที่ 4

62

ประเภท
รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

53

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายอังศุธร งามประสิทธ
นายนฤเบศ โมนะ

รองชนะเลิศ

54

นายนฤเบศ โมนะ
นางสาวนวพร ชุณหกุล
นางสาวฐิติชญ สุขอุม

เหรียญทอง
ระดับภูมิภาค
(ภาคกลางและ
ตะวันออก)

55

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ

เหรียญทอง
ระดับชาติ

56

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

57

นายเกริกเกียรติ สุดชู
นายสุชัจจ มีอนันต
นายพีรศักดิ์ บุญศรีพิทักษ
นางสาวกมลเดชศิริ ทองกร
นางสาวเอมมิกา สันติสุขโพธา
นางสาวศิริวรรณ วงษศิลป
นายธนกฤต เทพสัตรา
นายกันตพงษ อุดมศิลป
นายภูริณัฐ สุขดานนท

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

58

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

การประกวดการแสดงทาง
คณะสหวิทยาการ
วิ ท ยาศาสตร ระดั บ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา
เนื่องในงานสัปดาหวิชาการ ครั้งที่
เขตหนองคาย
16 และสั ป ดาห ว ิ ท ยาศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 4
การประกวดโครงงาน
คณะสหวิทยาการ
วิ ท ยาศาสตร ระดั บ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา
เนื่องในงานสัปดาหวิชาการ ครั้งที่
เขตหนองคาย
16 และสั ป ดาห ว ิ ท ยาศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 4
การประกวดโครงงานของ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
“นักวิทยาศาสตรรุนเยาว” ครั้งที่
และเทคโนโลยีแหงชาติ
24 (YSC 2022) ภาคกลางและ
(สวทช.) กระทรวงการ
ตะวันออก สาขาเคมี
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
โครงการ Thailand New Gen ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา
Invenors Award 2021 : งานวัน
กรุงเทพมหานคร
นักประดิษฐ 2565 สิ่งประดิ ษ ฐ
กลุมการทองเที่ยว เรื่องผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกจากเปลือก
หอยแมลงภู
โครงการ Thailand New Gen ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา
Invenors Award 2021 : งานวัน
กรุงเทพมหานคร
นักประดิษฐ 2565 สิ่งประดิ ษ ฐ
กลุมสุขภาพและการแพทย เรื่อง
ไม เท า อั จ ฉริ ย ะเพื ่ อผู  พ ิ ก ารทาง
สายตา V.3
การประกวดโครงการ
Challenge Cultural
Influencers

63

ประเภท
รางวัล
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

ลำดับ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

60

เหรียญทอง

61

เด็กชายศิระ สุขดานนท
เด็กชายภูริณัฐ แกวสิมมา
เด็กหญิงลฎาภา พุยศิริ

ชนะเลิศ

62

นายธนภัทร เอกคณาสิงห
นางสาวธนพร พิพรณพงษ
นายชุติพนธ ประดุจพรม

ชนะเลิศ

63

เด็กชายธนดล วิสุทธิศรีศิลป
เด็กหญิงบวรลักษณ เหลืองเจริญ
พัฒนะ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

64

เด็กหญิงจันทรัสม ศิริประเสริฐ
เด็กหญิงปยะกาญจน ตันสุวรรณรัตน
เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต

59

ชื่อ- นามสกุล
เด็กชายภูริณัฐ แกวสิมมา
เด็กชายอาทิว แกวรอด
เด็กชายพชรดนัย คงจันทร
เด็กชายศราวินคุณอนันทวณิช
นายพิชิตชัย สายสุด
นายวีรภัทร พุมพูล
เด็กหญิงจันทรัสม ศิริประเสริฐ

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

โครงการ Thailand New Gen
Inventors Award 2021 : งาน
วันนักประดิษฐ 2565
สิ่งประดิษฐกลุมอาหาร เรื่องชุด
อุปกรณกำจัดมอดในถังขาวสาร

ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร

การประกวดโครงการ
Challenge Cultural
Influencers
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ
ระดั บ ม.ต น การแข งขั นทั กษะ
วิชาการและสิ่งประดิษฐนักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำป
การศึกษา 2564
ก า ร แ ข  ง ข ั น Science Show
2022 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย เนื ่ อ งในวั น สถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนครินทร ปที่ 17
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตรและโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต น เนื ่ อ งในวั น สถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนครินทร ปที่ 17
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
และโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
มั ธ ยมศึ กษาตอนต น เนื ่ อ งในวั น
สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าส
ราชนครินทร ปที่ 17

สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

64

ประเภท
รางวัล
ดีเยี่ยม
ระดับชาติ

ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

65

นายกันตพงศ อุดมศิลป
นายธนกฤต เทพสัตรา
นายภูริณัฐ สุขดานนท

ดีเยี่ยม

66

นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
นายศุภกรณ ไรคลองครุ

ชมเชย

67

นายภูริณัฐ สุขดานนท
นายเกริกเกียรติ สุดชู
นายอังศุธร งามประสิทธิ์

ชมเชย

68

นายนฤเบศ โมนะ
นางสาวณัฐวดี ตั้งเสถียรกิจ
นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

รายการแขงขัน

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

การนำเสนอผลงานวิ จั ย ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภาคโปสเตอร
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนอผลงานวิ จั ย ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภาคบรรยาย
เคมีและนวัตกรรมเคมี
อุตสาหกรรม
การนำเสนอผลงานวิ จั ย ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภาคบรรยาย
วัสดุศาสตรและฟสิกสประยุกต
การนำเสนอผลงานวิ จั ย ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภาคโปสเตอร
เคมีและนวัตกรรมเคมี
อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
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11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

จำนวนเด็ก
ทั้งหมด

516
516
516
516

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

448
484
445
448

86.82
93.80
86.24
86.82

65
31
70
64

12.60
6.01
13.57
12.40

3
1
1
4

0.58
0.19
0.19
0.78

11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิชา

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ผูมีสิทธิ์
ที่เขาสอบ
สอบ
103
103
102
103
*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2564

2561
(1)

2562
(2)

50.38
34.31
36.83
39.22

48.93
37.95
37.29
44.60

57.36
45.92
39.30
62.95

2563
(3)

***
ผลตาง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3
(6)

55.45
38.54
43.44
58.98

-1.91
-7.38
4.14
-3.97

3.33
16.07
10.53
6.31

ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ผูมีสิทธิ์
ที่เขาสอบ
สอบ
112
112
112
112

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2563

2561
(1)

2562
(2)

24.47
31.45
36.80
31.11

33.65
31.95
56.16
38.91

35.79
33.81
63.54
48.99

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

2563
(3)

***
ผลตาง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3
(6)

31.58
37.47
43.05
39.84

-4.21
3.66
-20.49
-9.15

11.76
10.83
32.25
18.68

ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จำนวน
จำนวน
นักเรียน
นักเรียน
ทีเ่ ขา
ทั้งหมด
สอบ
8
13
13
11
11

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ป 2563

2560
(1)

2561
(2)

21.28
28.65
46.40
25.56
36.87

32.94
31.49
45.02
34.58
36.63

31.09
35.74
47.38
36.78
38.31

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

2562
(3)

***
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนน
เฉลีย่
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับรอย
ละ 3
(6)

25.94
29.66
51.74
32.61
39.25

-5.15
-6.08
4.36
-4.17
0.89

16.56
17.01
12.20
11.34
2.32

ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการแตไมถึง
รอยละ 3

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใสเครื่องหมายลบ

มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ
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จำนวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระ
การเรียนรู/ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม....

จำนวน
นักเรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

ป.6
รอยละ

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละ

192

191

99.48

183

183

100.00

232

232

100.00

231

225

97.40

171

171

100.00

183

149

81.42

192

192

100.00

183

181

98.91

232

225

96.98

231

213

92.21

171

165

96.49

183

136

74.32

192

192

100.00

183

179

97.81

232

229

98.71

231

203

87.88

171

144

84.21

183

153

83.61

192

192

100.00

183

180

98.36

232

222

95.69

231

182

78.79

171

151

88.30

183

162

88.52

192

192

100.00

183

180

98.36

232

220

94.83

231

194

83.98

171

157

91.81

183

161

87.98

192

192

100.00

183

179

97.81

232

230

99.14

231

230

99.57

171

168

98.25

183

178

97.27

192

192

100.00

183

183

100.00

232

232

100.00

231

231

100.00

171

171

100.00

183

183

100.00

192

192

100.00

183

183

100.00

232

230

99.14

231

230

99.57

171

163

95.32

183

173

94.54

192

192

100.00

183

176

96.17

232

203

87.50

231

230

99.57

171

148

86.55

183

159

86.89

192

191

99.48

183

178

97.27

232

223

96.12

231

214

92.64

171

149

87.13

183

163

89.07

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระ
การเรียนรู/รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม....

จำนวน
นักเรียน
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

ม.1

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.2

ม.3

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
155
108
105
140
141
165
166
166
136
147

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
120
102
129
127
107
159
150
116
113
124

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
177
112
152
130
145
181
190
164
143
149

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

73.11
50.94
49.53
66.04
66.51
77.59
78.30
78.30
64.15
69.34

207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

57.97
49.28
62.08
61.35
51.69
76.81
72.46
56.04
54.35
59.90

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

รอยละ

91.71
58.03
78.76
67.36
76.68
93.78
98.45
84.97
74.09
77.20

68

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.5

ม.4

กลุมสาระ
การเรียนรู/ รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม....

จำนวน
นักเรียน
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
140
140
137
148
148
153
169
172
144
155

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

64.22
64.22
62.84
67.89
67.89
70.18
77.52
78.90
66.06
71.10

232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
177
164
173
166
201
197
180
221
183
175

ม.6

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

76.29
70.69
74.57
71.55
86.64
84.91
77.59
90.95
78.88
75.43

198
198
198
198
198
198
198
198

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
157
148
172
163
192
198
154
169

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548) ( ระหวางวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549)
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) (ระหวาง 2-4 มกราคม 2550)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) (ระหวาง 26-28 พฤศจิกายน 2555)

ระดับผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รอยละ

79.29
74.75
86.87
82.32
96.97
100.00
77.78
85.35
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจารณา
1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได
1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี
1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
สวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย

การปฏิบัตงิ าน
ไม เปาหมาย
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ (รอยละ)

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

449

87.02

4
ดีเลิศ



458

88.76



474

91.86



421

81.59



427

82.75

484

93.79



470

91.09



470

91.09



476

92.25



474

91.86



509

98.64

-

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณได
2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง
อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม
2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอื่น
2.4 รอยละของเด็กมีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี
2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก

จำนวนเด็ก (คน)

-

รอยละ
93

รอยละ
94

ทั้งหมด

516

516

ผานเกณฑที่
กำหนด

5
ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา
2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน
2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด
2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว

การปฏิบัตงิ าน
ไม เปาหมาย
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ (รอยละ)

ผานเกณฑที่
กำหนด

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)



490

94.96



437

84.69



501

97.09



509

98.64

445

86.24



473

91.67



418

81.01



484

93.80



407

87.88



443

85.85



474

91.86

449

87.02



466

90.31



407

79.26



480

93.02

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง
3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน
3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
3.6 รอยละของเด็กเลนและทำงานรวมกับ
ผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใช
ความรุนแรง

รอยละ
93

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได
4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ
เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ
4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

จำนวนเด็ก (คน)

รอยละ
92

ทั้งหมด

516

516

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

4
ดีเลิศ

4
ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได
4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน
แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

สรุปผลการประเมิน =

การปฏิบัตงิ าน
ไม เปาหมาย
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ (รอยละ)

จำนวนเด็ก (คน)
ผานเกณฑที่
กำหนด

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)



495

95.93



457

88.57



461

89.34

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

89.92

ทั้งหมด

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ)

=

100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนผูเรียนทั้งหมด

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

4
ดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุข กระบวนการมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ความปลอดภัยของตนเองได
ได
1) มีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย กิจกรรม Good health for
kids กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ดำเนินการชั่งน้ำหนัก
วัด ส วนสู ง เนื ่ อ งจากสถานการณแพรระบาดโรคโควิ ด-19 โรงเรี ย นไดจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรม
ไดทั้งหมด โรงเรียนจึงไดวางแผนปรับรูปแบบโดยใหผูปกครองชั่งน้ำหนัก วัด
สวนสูงของเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง สงผลมาใหครูประจำชั้น บันทึกผลใน
ระบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับชั้น
รอยละการเจริญ เติบ โตตามเกณฑข องเด็ก ปการศึกษา
2564
อวน
สมสวน
ผอม
ปฐมวัยปที่ 1
5.92
87.50
6.58
ปฐมวัยปที่ 2
4.27
90.85
4.88
ปฐมวัยปที่ 3
6.50
88.00
5.50
เฉลี่ย
5.81
88.76
5.43
นอกจากนี ้ โ รงเรี ยนไดจ ั ดอาหารกลางวั น ตามหลั ก โภชนาการให เด็ ก ไดรับ
ประทานอาหารครบ 5 หมู ปลูกฝงใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน จัด
อาหารวาง สำหรับเด็กที่มาเรียนออนไซตที่โรงเรียน และจัดอาหารเสริมนม
ใหกับนักเรียนทุกคน เด็กไดดื่มนมที่มีคุณภาพทุกวัน และใหผูปกครองมารับ
นมที่โรงเรียนไปใหเด็กดื่ม สงผลใหเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2) เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธได
ดี
ครู จ ั ดกิ จกรรมส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี ท ัก ษะการเคลื ่ อนไหวตามวั ย ใน
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน และออนไซต เช น ให เด็ ก
กระโดดขามสิ่งกีดขวาง โยนบอลลงตะกรา เตนตาราง 9 ชอง เคลื่อนไหวตาม
จังหวะ เพลง เครื่องเคาะ เครื่องตี เตนแอโรบิค นอกจากนี้ครูยังจัดกิจกรรม
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ใหเด็กไดทำกิจกรรมที่ใชมือและตาที่สัมพันธกันเปนประจำอยางสม่ำเสมอ
เชน กิจกรรมศิลปะสรางสรรค วาดภาพระบายสี ดวยสีเทียน สีไม ฝกการใช
พูกันวาดภาพระบายสี ลากเสน ขีดเขียน การใชกรรไกรตัดกระดาษ และการ
ประดิษฐสิ่งตางๆ ในกิจกรรม ศิลปะสรางสรรค DIY เปนตน
3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
ครูปลูกฝงใหเด็กรูจักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองใหเปนนิสัย โดย
จัดหนวยการสอนเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดี เรื่องการปองกันโรคระบาดโควิด-19
ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพเด็กทุกวันผานกิจกรรมโฮมรูม ออนไลน ตรวจมือ
เทา ปาก ฟน หู จมูก ตา ผม เล็บ เสื้อผา ครูสอนทางออนไลน ใหความรูเด็ก
ในการรักษาสุขภาพปากและฟน การแปรงฟนที่ถูกวิธี และตรวจสุขภาพปาก
และฟน กิจกรรมลางมือ ใหความรูเรื่องวิธีการลางมืออยางถูกวิธี 7 ขั้นตอน
การใชหองน้ำ หองสวมที่ถูกวิธี และรณรงคใหเด็กการลางมือเปนประจำจน
เปนนิสัย ใชหนากากอนามัยปดปาก และใชเจลแอลกอฮอล เปนประจำ
4) ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย
โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการปองกันโรค
ระบาดในเด็ก นัก เรี ย นและบุค ลากร ในการสอนออนไลนค รู ให เด็ ก เรี ยนรู
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสถานการณที่เสี่ยงอันตราย เมื่ออยูบาน เชน
การปนปายที่สูง ตนไม การวิ่งเลนบนถนน การเลนของแหลมมีคม ปลั๊กไฟ
และเชื้อเพลิงทุกชนิด ครูลางทำความสะอาดของเลนเดือนละ 1 ครั้ง ครูให
ความรูกับเด็กๆทางออนไลน เกี่ยวกับโรคติดตอ โรคมือ เทา ปาก โรคไขหวัด
ใหญ โรคที่แพรระบาดเปนอันตรายถึงชีวิต โรคโควิด-19 เปนตน โดยจัด
กิจกรรมใหเด็กเรียนรูจากคลิป วีดีโอ จากYouTube โดยจัดกิจกรรมใหเด็ก
เรียนรูจากคลิปวีดีโอ จาก YouTube จากคลิปการสอนที่ครูจัดทำขึ้นมาเพื่อใช
ในการเรียนการสอน เชนการปองกันโรคติดตอที่แพรระบาด โทษของสิ่งเสพติด
และรูจักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็ก
มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
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ตนเองได และสรุปผลการประเมิน ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEAM
Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(2) กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย ผลการประเมิน รอยละ 93.19
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.65
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม กระบวนการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ
และแสดงออกทางอารมณได
ได
1) ราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม
ครู จ ั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี ค วามร า เริ ง แจ ม ใส จากกิ จ กรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน โดยการสอนแบบออนไลน เด็กไดทำกิจกรรม
ตางๆ เชน รองเพลง ฟงเพลง เตนเขาจังหวะตามเพลง จัดกิจกรรมสรางสรรค
ใหเด็กทำศิลปะ เชน วาดภาพระบายสี ติดปะ ตอเติมภาพตามจินตนาการ
และปนดินน้ำมัน เปนตน
2) เด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
ครูฝกใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณความรูสึกที่เหมาะสม รูตัวเองวา
กำลังโมโห กำลังโกรธ รูจักยับยั้งชั่งใจ ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมดี รูจักการรอ
คอยในการทำกิจกรรมตาง ๆ จากการเรียนการสอนออนไลนผานกิจ กรรม
นิทาน EF สรางได ครูเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะสมองเด็กปฐมวัย และการ
ยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ ฝกใหมีความอดทนรอเรียนและทำกิจกรรม
พรอมเพื่อนได เด็กรูจักการแสดงอารมณที่เหมาะสม
3) ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น
ครูปลูกฝงใหเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผูอื่น
เชน ใหเด็กนำเสนอผลงานศิลปะ งานประดิษฐ ผานการเรียนออนไลน ให
เด็กไดดูผลงานของเพื่อนแตละคน ครูสอบถามถึงความพอใจในผลงานของตน
และของเพื่อนๆ วาชอบหรือไมชอบ และเพราะเหตุใด ใหอธิบาย เปนตน
4) มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี
ครูปลูกฝงใหเด็กมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ตรงตอเวลา เขาเรียนออนไลนใหทันเวลาที่ครูกำหนด หรือทำงานมาสงครูได
ทันเวลา ฝกความรับผิดชอบ เลนแลวเก็บเมื่ออยูบาน สงเสริมความกตัญู
จัดหนวยการจัดประสบการณวันแม วันพอ และกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยในการเรียนออนไลน
กิจกรรมวันลอยกระทง เปนตน
5) มีความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออก
ครูสงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออก ใหเลาเรื่อง
จากภาพและผลงานของตนเอง ในกิจกรรมการเรียนรู Project Approach
กิจกรรม STEAM กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ออนไลน เลาประสบการณที่ไป
เที่ยว หรือไปทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ไปตางจังหวัด ไปวายน้ำ ไปสวนสาธารณะ
ผานกิจกรรมโฮมรูมออนไลน เปนตน
6) ชวยเหลือแบงปน
ครู ป ลู ก ฝง ให เ ด็ ก รู  จั ก มี น ้ ำใจช ว ยเหลื อ แบ ง ป น โดยผ า นกิ จ กรรม
โฮมรูมออนไลน เชน การเลานิทานเกี่ยวกับการแบงปน สิ่งของตาง ๆ ใหพี่
นอง เพื่อน ๆ และเรียนรูจากคลิปการสอนกิจกรรมนิทาน EF สรางได
7) เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
ครูปลูกฝงใหเด็กเคารพสิทธิผูอื่น ใหรูจักอดทน อดกลั้น รอคอย ฝกการ
ขออนุญาตกอนหยิบของผูอื่น ปลูกฝงใหอดทนไมอยากไดของผูอื่น รูจักหนาที่
ของตนเองในการชวยเหลืองานบานเล็กๆนอยๆ และรับผิดชอบในการทำงานที่
ไดรับมอบหมายสงคุณครูไดทันเวลาที่กำหนด
8) ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด
ครู ป ลู ก ฝ ง ให ม ี ซ ื ่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จากการเรี ย น
ออนไลน โดยเล า นิ ท านเกี ่ ยวกั บ คุ ณธรรม ในกิ จ กรรมนิ ท าน EF สร า งได
ยกตัวอยางการทำความดี การซื่อสัตยสุจริต เชน นิทานเรื่องลิงนอยคอยได
เรื่องชางเกเรกลับใจ และเรื่องปนปนนอยไมโกหก
9) มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ครู จ ั ด กิ จ กรรมให เ ด็ ก ชื ่ น ชมและมี ค วามสุ ข กั บ ศิ ล ปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว จากการเรียนออนไลน โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให
เด็กไดเตนตามเพลง รองเพลง ทำทาทางตามเพลง ทำทาทางตามจินตนาการ
เชน เลียนแบบเสียงสัตว ทำทาทางแบบสัตวตางๆ เรียนรูจังหวะงายๆ จาก
เครื่องเคาะจังหวะใกลตัว เชน ถวย ชาม แกว ชอน ขวดแกวใสน้ำไลระดับน้ำ
เมื่อเด็กเคาะจะเกิดเสียงที่แตกตางกัน ใหเด็กทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย
ตามความสนใจของเด็ก ใหทำ
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กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพตามจินตนาการ ระบายสี ฉีกตัดปะ ปนดิน
น้ ำ มัน และทำกิ จกรรมประดิ ษ ฐ สิ่ งตางๆจากเศษวั สดุ รีไ ซเคิล ในกิ จ กรรม
สรางสรรค DIY
ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
และสรุปผลการประเมิน ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEAM
Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตรี ผลการประเมิน รอยละ 92.71
(3) กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตนอย ผลการประเมิน รอยละ 93.55
(4) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการประเมินรอยละ 92.44
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.20
1.3 มี พ ั ฒ นาการด า นสั ง คม ช ว ยเหลื อ กระบวนการพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของ
ตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
สังคม
1) ชวยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง
ครูใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดวยตนเองที่
บาน โดยแนะนำเด็กและผูปกครอง ใหเด็กชวยเหลือตนเองในการรับประทาน
อาหาร เก็บถาดอาหาร ดูแลในการขับถาย เขาหองน้ำ แตงตัว ลางมือ ลาง
หนา แปรงฟนดวยตนเอง และปลูกฝงใหชวยเหลือเพื่อน ครู และพอแม เมื่อ
อยูบาน เชน การพับผา การกรอกน้ำใสขวด การรดน้ำตนไม การประกอบ
อาหารง า ยๆ เช น การทำไข เจี ย ว การทำน้ ำส มคั ้ น การปอกไข ต  ม ผ าน
กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต Coding แบบออนไลน
2) ประหยัดและพอเพียง
ครูปลูกฝงใหเด็กเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดหนวยเสริมประสบการณเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝง
ใหเด็กใชสิ่งของอยางประหยัด เชน ดินสอ สี ดื่มนม และรับประทานอาหาร
ใหหมดไมเหลือทิ้ง รวมถึงการนำเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนของเลน ของ
ใช ในกิจกรรมสรางสรรค DIY
3) มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน
ครูปลูกฝงใหเด็กเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
ใชน้ำ ไฟ อยางประหยัด การดูแลสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด แมน้ำ
คลอง การรวมปลูกตนไมเพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมการอนุรักษ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต Coding เกี่ยวกับขั้นตอน
การรดน้ำตนไม ขั้นตอนการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะใหถูกประเภทของถังขยะ
ผานการเรียนรูแบบออนไลน
4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผูใหญ ฯลฯ
ครูปลูกฝงใหเด็กมีมารยาทที่ดี งดงามตามแบบไทย จากการสอน
ออนไลน จัดหนวยการจัดประสบการณ เกี่ยวกับมารยาท เชน การพูด การ
ฟง การนั่ง ฝกการไหวสวย การไหวผูใหญ การกลาวขอบคุณ ขอโทษ การเดิน
การพูดมีหางเสียง ฝกใหเด็กเรียนรูการสวดมนต การกราบพระกอนนอน
5) ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม
พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ครูปลูกฝงใหเด็กอยูรวมกันบนความแตกตางทางเพศ อายุ ศาสนา
หรือเชื้อชาติ ใหการยอมรับความแตกตางจากเพศ หญิง ชาย สอนใหรูจักการ
เคารพความแตกตางของเพื่อน อายุ หรือตางเชื้อชาติ ตางศาสนา โดยจัด
กิจกรรมใหเด็กเรียนรูจากคลิปวีดีโอ จาก YouTube จากคลิปการสอนที่ครู
จัดทำขึ้นมาเพื่อใชในการเรียนการสอน
6) เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความ
รุนแรง
จากการเรียนแบบออนไลน เด็กไมไดทำกิจกรรมรวมกัน แตมาทำ
กิ จ กรรมร วมในช ว งที ่ กระทรวงฯอนุ ญ าตให เปด เรี ย นออนไซต ไ ด ครู จั ด
กิจกรรมใหเด็กไดเลนและทำงานรวมกับเพื่อน เชน ทำศิลปะกลุม กิจกรรม
Cooking กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร กิจกรรมเลนตามมุม กิจกรรมเลน
กลางแจง แตเปนเพียงกลุมเล็กๆ และใชมาตรการ Small Bubble เพื่อใหเด็ก
สามารถแก ป  ญหาจากการเล น การทำงาน โดยไมใชค วามรุ นแรงในการ
แกปญหา เด็กไดแกปญหาจากการเลนดวยกัน ทำกิจกรรมตางๆดวยกัน
ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็ก
มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และ
สรุปผลการประเมิน ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEAM
Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
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(2) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project Approach ผลการประเมิน
รอยละ 92.89
(3) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตรี ผลการประเมิน รอยละ 92.71
(4) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการประเมิน รอยละ 92.89
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.15
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได กระบวนการพัฒนาดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู แสวงหาความรูได
ได
1) สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได
จากการเรียนแบบออนไลน ครูใหเด็กไดเลาเรื่อง สนทนาโตตอบกับครู
จากการดูคลิปการเรียน การทดลองวิทยาศาสตร และนำมาเลาใหเพื่ อนฟง
ในช ว งกิ จ กรรมโฮมรู ม ยามเช า แต เ ด็ ก ๆมาทำกิ จ กรรมร ว มกั น ในช ว งที่
กระทรวงฯอนุญาตใหเปดเรียนออนไซตได ครูไดสงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบ
และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก ครูกระตุนใหเด็กสนทนาโตตอบกับครู จัดใหมี
มุมหนังสือในหองเรียน สงเสริมใหอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน และ
เลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย ใหเด็กเลาเรื่องหนาหองจากที่พบเห็น
ใหเด็กอานหนังสือนิทาน ดูนิทานแลวเลาเรื่องจากภาพ
2) ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ
จากการเรียนแบบออนไลน ครูตั้งคำถามใหเด็กไดโตตอบกับครูจากการ
ดูคลิปการเรียน การสอนในชวงไลฟสด และในชวงที่กระทรวงฯอนุญาตใหเปด
เรียนออนไซตได ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ สงเสริมใหตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ จากการเรียนในหองเรียน
นอกหองเรียน แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การผานการเลน จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
3) อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
จากการเรียนแบบออนไลน ครูสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ครูเลา
นิท านใหเด็กฟงผานกิจกรรมนิทาน EF สรางไดและดูคลิปนิทาน ในชวงที่
กระทรวงฯอนุญาตใหเปดเรียนออนไซตได ครูใหเด็กเขามุมหนังสือในหองทุก
วัน เข า มุ ม นิท านในหอ งศู น ย ก ารเรียนรู Self Learning Center ครู เลา
นิทานใหเด็กฟงทุกวัน และใหเด็กเลาเรื่องจากที่ฟงอีกครั้ง ครูใหเด็กอานนิทาน
จากมุมหนังสือในหองเรียน และใหเลาเรื่องที่ตนเองอานใหเพื่อนและครูฟง
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4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได
จากการเรียนแบบออนไลน ครูจัดกิจกรรมดานคณิตศาสตร เกี่ยวกับ
จำนวน ตัวเลข รูปทรงตาง ๆ ขนาด รูปราง และในชวงที่กระทรวงฯอนุญาต
ใหเปดเรียนออนไซตได ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก ใหเด็กเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โดยบูรณาการกับหนวยการเรียนรู ฝกใหใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ
แสวงหาความรู ฝ ก หาความหมายทางคณิ ต ศาสตร แ ละการนำเสนอการ
เชื ่ อ มโยงความรู  ต  า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร ไ ด เ หมาะสมกั บ วั ย เช น การ
เปรียบเทียบ การเรียนรูจำนวน ตัวเลข เงิน เวลา การวัด ตวง เรียนรูรูปทรง
ตาง ๆ เรียนรูเรื่อง มิติสัมพันธ เปนตน เด็กสามารถบอกคุณลักษณะคุณสมบัติ
ของสิ่งของได เชน นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความเหมือนความ
แตกตางเชน รูป ทรง สี รูปภาพ จำแนกประเภทจัดหมวดหมู เชน สิ่งของ
เครื่องใช สัตว ตนไม สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต และบอกความสัมพันธของสิ่งตาง
ๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ไดดวยตนเองอยางถูก ต องคล องแคล วและชั ด เจน
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูการทดลองวิทยาศาสตร โดยผาน
กิ จ กรรมการทดลองที ่ ห ลากหลาย โดยใช ก ารสื บ เสาะหาความรู  แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการสังเกต สงสัย การซักถาม การตั้ง
คำถาม คาดคะเนคำตอบ การตั้งสมมติฐาน ออกแบบวิธีการหาความรูลงมือ
ทำดวยตนเอง โดยรวมกันทำเปนกลุมบัน ทึกการเรียนรูนำเสนอขอมูลการ
เรียนรูที่ไดดวยตนเอง มีการสังเกต สำรวจ สืบคน และสรุปขอมูลจากการ
ทดลอง เด็กไดใชแวนขยาย ในการสองดูพืช แมลงตางๆ ใชกลองจากมือถือ
ของครูถายรูป ดอกไม ตนไม แมลง แมง และเด็กไดใชอุปกรณในการทดลอง
ถวยตวง แกว และสีผสมอาหาร แรงลมจากการเปา ครูฝกใหเด็กสามารถคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได จากการเลน การทำกิจกรรม
กลุม และเปนรายบุคคล การลงมือประดิษฐสิ่งตางๆ การเลือกใชเครื่องมือ การ
เลือกใชวัสดุ การเลือกที่จะทำหรือไมทำ การเลือกเลน และเลือกสิ่งของเองได
ดวยตัวเอง
5) สร า งสรรค ผ ลงานตามความคิ ด และจิ น ตนาการ เช น งานศิ ล ปะ การ
เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
จากการเรียนแบบออนไลน ครูสง เสริมใหเด็กไดสรางผลงานดวยตนเอง
เด็ ก ถ า ยทอดความคิ ด ตามจิ น ตนาการผ า นการเคลื ่ อ นไหวร า งกายตาม
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จินตนาการ และอิสระ วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เคลื่อนไหวรางกาย
ตามเพลง และในชวงที่กระทรวงฯอนุญาตใหเปดเรียนออนไซตได ครูใหเด็ก
สรางสรรคผลงานศิลปะที่มีรายละเอียดมีค วามแปลกใหมและหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย โดยใหวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เคลื่อนไหวรางกาย
ตามเพลง การจัดกิจกรรมสรางสรรค จัดใหเด็กไดทำงานศิลปะที่หลากหลาย
เชน ปนดินน้ำมันตามจินตนาการ วาดภาพตามจินตนาการ ระบายสีตาม
จินตนาการ จัดกิจกรรมเลนตามมุม เด็กเลนตอบล็อกตามจินตนาการ เลน
บทบาทสมมุติตามจินตนาการ ประดิษฐสิ่งของหรือของเลนตามจินตนาการ
6) ใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
ในชวงที่กระทรวงฯอนุญาตใหเปดเรียนออนไซตได ครูสอนใหเด็กไดใช
สื ่ อ เพื ่ อ แสวงหาความรู  ผ า นกระดาษ Active board และสมาร ท ที ว ี ใน
หองเรียนทุกหอง มีระบบสัญญาณ Internet Wi-Fi ใชเปนสื่อการสอน ครูให
เด็กใชแวน ขยาย ในการสำรวจพืช ใบไม สัตวเล็ก ๆ ใชแมเหล็ก ทำการ
ทดลอง ใชกลองในการถายภาพ คน แมลง พืช มด ดิน หิน ฯลฯ และใช
อุปกรณการทดลองวิทยาศาสตร
ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม
ให เด็ ก มี พั ฒ นาการดา นสติป  ญญา สื ่ อ สารได มี ท ั กษะการคิ ด พื ้ น ฐานและ
แสวงหาความรูได และสรุปผลการประเมิน ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEAM
Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(2) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project Approach ผลการประเมิน รอย
ละ 92.89
(3) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการประเมิน รอยละ
92.44
(4) โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-EMSP ผลการประเมิน รอยละ 94.85
(5) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการประเมิน รอยละ 92.89
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.44
สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพ: ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 3 : ดี
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง

ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

3

4

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไม
เรงรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการ
และความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง
จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ
2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย
สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน
การวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปน
รายบุคคล
3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว
3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ

การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิ

ไมปฏิบัติ

***
ผลสำเร็จ (ขอ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

5 ขอ

ยอดเยี่ยม

5 ขอ

ยอดเยี่ยม

4 ขอ

ดีเลิศ

5 ขอ

ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย
4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ
รวมมือรวมใจ
4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบ
เสาะหาความรู
4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก
5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อำนวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู
5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อใน
การจัดประสบการณ
5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ
5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนา
5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อการจัดประสบการณ
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวม
6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา
6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหหนวยงานตนสังกัด
6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
7 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได
7.1-7.5

การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิ

ไมปฏิบัติ

***
ผลสำเร็จ (ขอ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

5 ขอ

ยอดเยี่ยม

5 ขอ

ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

สรุปผลการประเมิน

=

การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิ

ไมปฏิบัติ

ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

***
ผลสำเร็จ (ขอ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

4.83

ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ผลสำเร็จ = จำนวนขอที่ปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา
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
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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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ
4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2564 มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำตามอายุของเด็กแต
ละระดับชั้น โดยความรวมมือจากครู ผูปกครอง ผูแทนชุมชน มีสวน
รวมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสามารถอธิบายหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย อธิบายความหมายของปรัชญาแนวคิดจุดมุงหมาย
ของการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ให ครู แ ละผู  ปกครองฟ ง ได ในการประชุม
ผูปกครอง โดยมีการอบรมใหความรูครู สามารถนำพาครูจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาได และนำเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนกอนนำไปใช
1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด
วิชาการ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได
ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมของเด็กตั้งแตระดับ
เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 ใหเด็กมีพัฒนาการพรอมทั้ง
4 ด า น และไม เ ร ง รั ด วิ ช าการ เพื ่ อ เตรี ย มความพร อ มของเด็ ก ให มี
พัฒนาการตามวัยในแตละชวงอายุ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
โรงเรี ย นมี ก ารอบรมให ความรู  ครู เรื ่ องการสอนแบบ Active
learning ในระดับปฐมวัย การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรูดวยการ
ลงมือกระทำ และสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกและตัดสินใจใน
การเลนตามมุม ทำกิจกรรมศิลปะดวยตนเอง เชน การวาด การปน
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
การเลนกับสีน้ำ เด็กจะเปนผูริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจ
ของตนเอง เด็กเปนผูเลือกวัสดุอุปกรณและตัดสินใจวาจะใชวัสดุอุปกรณ
นั้น ใชสื่อที่เด็กเลือกเอง และวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย เพียงพอ และ
เหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก สงเสริมใหเด็กใชภาษาในการพูดสะทอน
ประสบการณและความเขาใจของเด็ก ในหองเรียนเด็กเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ ครูการสรางความสัมพันธกับเด็ก สังเกตและคนหาความตั้งใจ
ความสนใจของเด็ก สงเสริมใหเด็กคิดและทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของ ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
ผูบริหารมีนโยบายและออกแบบการจัดประสบการณที่คำนึงถึง
ความแตกต า งระหว า งเด็ก ปกติ และเด็ กพิ เศษ (เด็ กที ่ ม ี พั ฒ นาการไม
เปนไปตามวัย) โดยจัดกิจกรรมแบบแบงกกลุม ใหความสำคัญกับเด็กทุก
กลุม ครูดูแลอยางใกลชิด และประสานความรวมมือกับผูปกครองในการ
ใหคำแนะนำในการพัฒนาเด็กพิเศษ โดยเฉพาะในชวงจัดการเรียนแบบ
ออนไลน ใหครูติดตามเด็กทั้งปกติ และเด็กพิเศษ อยางใกลชิดทุกคน
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
โรงเรียนมีการตรวจสอบการนำหลักสูตรไปใช โดยการนิเทศการ
สอนทั ้ง 2 รู ปแบบ ได แก ออนไลน และออนไซต ประเมิ นผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา โดยใหครูผูสอน ผูปกครอง
และชุ ม ชน มี ส  ว นร ว มในการประเมิ น เพื ่ อ นำผลไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลักสูตรตอไป
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร มีผลสรุปจากการ
ประเมินความพึงพอใจของครู ผูปกครอง และชุมชนตอการบริหารจั ด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ ครูผูสอนรอยละ 93.81 ผูปกครองรอยละ 91.88
และชุมชนรอยละ 90.88 สรุปผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 92.19
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
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ผูบริหารโรงเรียนดำเนินการแตงตั้งบุคลากรครู ในตำแหนงครู
ประจำชั ้ น ระดั บ ปฐมวั ย ห อ งละ 1 คน และมี ค รู ผ ู  ช  ว ยประจำชั ้ น ใน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 จำนวนหองละ 1 คน
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 และ 3 มีครูผูชวยประจำชั้นจำนวน 2 หองเรียน
ต อ ครู 1 คน และจั ด ครู พิเศษเข า ชว ยดูแล ในเวลาที่ มีก ิ จกรรมตางๆ
เพื่อใหมีการดูแลเด็กๆไดอยางทั่วถึง
2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ
ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย น ได ด ำเนิ น การจั ด ครู ใ ห ต รงสาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย หรือตามความถนัด และเปนครูที่มีประสบการณดาน
การสอน มีบุคลิกภาพที่ดี รักเด็ก มีเมตตา ออนโยน เขาใจกระบวนการ
จัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย
2.3 จั ดครูไม จบการศึ ก ษาปฐมวั ย แต ผ า นการอบรมการศึ กษา
ปฐมวัย
ผูบริหารโรงเรียนมีนโยบายในการรับครูตรงตามสาขาการศึกษา
ปฐมวัย แตในปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 5 คน ที่จบไมตรงสาขา
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งไดรับการอบรมในหัวขอตางๆที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย จำนวนชั่วโมงมากกวา 20 ชั่วโมงตอป โดยอบรมผาน
ระบบออนไลน
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
การจั ดครู เข าสอนผู บริ หารดำเนิน การจัด ครู ที่ จบการศึ กษา
ปฐมวัยเขาสอนเปนอันดับแรก ซึ่งปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 37
คน ที่จบสาขาการศึกษาปฐมวัย
2.5 จั ด ครู จ บการศึ ก ษาปฐมวั ย และผ า นการอบรมการศึ กษา
ปฐมวัย
ผูบริหารมีนโยบายในการรับครูตรงตามสาขาการศึกษาปฐมวัย
และใหครูไดรับการอบรม สัมมนาปละ 20 ชั่วโมง ตามที่คุรุสภากำหนด
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โดยจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ใหครูไดอบรม/สัมมนา ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน โดยอบรมออนไลน จากสถาบันฝกอบรม SNS
Training เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเด็กปฐมวัย จากมูลนิธิ
ศักดิ์พรทรัพย เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานการณ โ ควิ ด สำหรั บ เด็ ก และครอบครั ว ที ่ ม ี ค วามพร อ มต า งกั น
กิจกรรมการเรียนรู Home based learning ในระดับอนุบาล จากสถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
พั ฒ นาและคุ  ม ครองเด็ ก ที ่ ไ ด ร ั บ ประสบการณ ช ี ว ิ ต ที ่ ไ ม พ ึ ง ประสงค
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง หลักสูตรครูปฐมวัยในยุ ค
ดิจิทัล ฯลฯ
สรุป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดครูผูสอนใหเพียงพอและ
ครบในทุกชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดาน 3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
การจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ผูบริหารมีนโยบายใหครูมีความรูในการวิเคราะหหลักสูตร โดยจัด
อบรม เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูเรื่องการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหครูไดไปอบรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึก ษาการศึ กษาปฐมวัย สามารถจัดทำหลัก สู ต ร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยได และใหครูไดจัดทำหนวยการจัดประสบการณ
และส ง เสริ ม ให ค รู จ ั ด ทำแผนการจั ด ประสบการณ ต รงกั บ หน ว ยครบ
4 สาระการเรียนรู และใหครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมใหกับเด็ก
3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
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ผูบริหารสงเสริมใหครูทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ
โดยให ค รู จ ั ด ทำแผนการจั ด ประสบการณ ต ามอายุ ข องเด็ ก จั ด
ประสบการณใหสอดคลองกับอายุของเด็ก กำกับใหครูประเมินเด็กเปน
รายบุ ค คล ให ค รู ใ ช เ ครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก ที่
หลากหลายตามสภาพจริง โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ
ประเมินผลงานเด็ก และตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดาน
สังคม และดานสติปญญา โดยใชแบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ใน
ระบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคและบันทึกลงในระบบรายงาน
ประจำตัวนักเรียน ประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสรุปผลการประเมิน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามหลักสู ตร
การศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มี ก ารรายงานผลการประเมิ น
พัฒนาการเด็กใหผูปกครองรับทราบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงาน
ความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดาน จุดเดน และ
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเด็ก และใหผูปกครองรวม
ประเมิ น พฤติ ก รรมของลู ก เมื ่ อ อยู ท ี ่ บ  า น ครู น ำผลการประเมิ น ของ
ผูปกครองมาใชในการพัฒนาเด็กในดานที่ควรเสริม ซึ่งในปการศึกษา
2564 เป นการเรี ย นรู  แบบออนไลน ผู  ปกครองและเด็ ก มี ส  วนรว มกั บ
ครูผูสอนในการประเมินคุณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ของเด็ ก ครูเป นผู
รวบรวมสรุปผลประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ และรายงานใหผูปกครอง
ทราบผานระบบ SWIS ของโรงเรียน
3.3 ส ง เสริ มครู ใช ประสบการณ สำคั ญในการออกแบบการจั ด
กิจกรรม
ผูบริหารอธิบายใหความรูครูในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็ก
โดยใหครูใชประสบการณสำคัญในการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อใหเด็ก
มีประสบการณ
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3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว
ผูบริหารสงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
ใหครูทุกคนแสดงความรูสึกที่ดีตอเด็กและผูปกครองโดยทักทายเด็ก และ
ผูปกครองเปนประจำ ยิ้มแยม ออนโยน สุภาพ นุมนวลกับเด็ก แสดง
ความเคารพผูปกครอง โดยการไหว กลาวทักทาย สอบถามและรับฟง
ความคิดเห็นจากผูปกครองดวยความตั้งใจ ใหคำแนะนำดวยความเต็มใจ
ใช น้ ำเสี ย งปกติ ในการพั ฒ นา/แก ไ ขพั ฒ นาการของเด็ ก ทุ ก คนอย า ง
เสมอภาค ซึ่งในปการศึกษา 2564 เปนการเรียนรูแบบออนไลน โอกาสที่
ครูจะไดพบปะ พูดคุยกับผูปกครองมีนอยมาก ผูบริหารจึงมีนโยบายใหครู
จัดกิจกรรม “หางกาย ไมหางใจ” โดยจัดประชุมผูปกครองโดยครูประจำ
ชั้นทุกหองเรียนเปดหองประชุมทุกเดือนผานระบบออนไลน โปรแกรม
Microsoft team เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ครู และ
ผูปกครอง เพื่อแจงขอมูลขางสารตางๆ รวมถึงเทคนิคการอบรมเลี้ยงดู
เด็ก ในยุคปจจุบัน
3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ยังไมมีการปฏิบัติ
ครูผูสอน ฝายปฐมวัย เขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่มีชั่วโมง
การอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป มีจำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ100

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่ อการ 4.จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
เรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
ผู  บ ริ ห ารมี น โยบายให ค รู จ ั ด ห อ งเรี ย นให ม ี ค วามปลอดภั ย
จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน จัดมุมประสบการณคลายกับบาน สะอาด
สวยงาม นาอยู จัดโตะ เกาอี้ใหเด็กไดนั่งอยางปลอดภัย จัดเก็บของ
แหลม มีคมใหพน มื อ เด็ก มีกิจกรรมล างและทำความสะอาดของเลน
ใหครูลางและทำความสะอาดของเลนเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกสัปดาห
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กรณีที่มีเด็กปวย หรือลางทันทีเมื่อพบวามีโรคระบาด มีการติดตอกัน
จากเชื้อโรค โดยทำความสะอาดหองเรียน ของเลน ของใช ดวยน้ำยา
เดลตอล
4.2 จั ด สภาพแวดล อ มภายนอกห อ งเรี ย นที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย
จัดสภาพแวดลอมนอกหองเรียนเหมือนกับบาน สะอาด รมรื่น สวยงาม
และปลอดภัย จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและอาคารสถานที่ กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่และสนามเด็กเลน ใหสวยงาม แข็งแรง
นาอยู กิจกรรมจัดทำหองสงเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยใหมี
ความพรอมในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ผูบริหารมีแผนเผชิญเหตุในการ
ปองกันความปลอดภัย มีกิจกรรมซอมอพยพหนีไฟ แตในปการศึกษา
2564 ไมไดดำเนินการซอมหนีไฟ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรค
โควิ ด -19 มี ก ารบั น ทึ ก การเจ็ บ ป ว ยของเด็ ก เป น ประจำและแจ ง ต อ
ผูปกครอง
4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ
รวมมือรวมใจ
ครูไดรับการสงเสริมใหจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูเปนรายบุคคล
และแบบกลุม โดยจัดกิจกรรมผานการเลนและกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
เลนดวยกันเปนกลุม เชน เลนบทบาทสมมุติ เรียนเปนกลุม เชน เลนเกม
การศึ ก ษา เนื่ อ งด ว ยสถานการณ แพร ร ะบาดโรคโควิ ด-19 จึ งไม ได จั ด
กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมทัศนศึกษา เมื่อกระทรวง
ประกาศให เ ป ด เรี ย นออนไซต ไ ด ครู ใ ห เ ด็ ก เรี ย นรู  เ ป น กลุ  ม เล น เกม
การศึ ก ษา เล น บทบาทสมมุ ต ิ ผู  บ ริ ห ารมี ก ารส ง เสริ ม ให ค รู จ ั ด มุ ม
ประสบการณในหองเรียนทุกหอง เชน มุมบทบาทสมมุติ มุมหนังสือ มุม
ดนตรี มุมวิทยาศาสตร เปนตน
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4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็ก
มุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดมุมเสริมประสบการณ เชน มุมบาน
มุ ม ดนตรี มุ ม วิ ท ยาศาสตร มุ ม เกมการศึ ก ษา มุ ม บล็ อ ก เป น ต น
จัดใหบริการสื่อการสอนที่ทันสมัยและปลอดภัย มีกิจกรรมและจัดซื้อ
ผลิตสื่อ กิจกรรมใหบริการสื่อการสอน จัดใหมีกระดาษ Active board
ทุกหองเรียน มีสมารททีวี ในหองเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-EMSP
หนังสือนิทาน คำศัพททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พยัญชนะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รูปปน เครื่องเลนสนาม จัดใหมีสื่อ อุปกรณการสอน
เกมการศึกษาใหครูใชอยางเพียงพอ และวัสดุอุปกรณมีความปลอดภัย
สี ไ ม ฉ ู ด ฉาด ทำความสะอาดสั ป ดาห ล ะ 1 ครั ้ ง จั ด บอร ด ความรู
ติดรูปภาพสัตว ดอกไม ตัวเลข ภายในหองเรียนมีบรรยากาศอบอุนคลาย
บาน มีพื้นที่ใหเด็กทำกิจกรรมกลางหอง มีเครื่องเลนสนาม ปนปาย
อุปกรณเดินทรงตัว เครื่องลอด มุด ไวใหเด็กไดเลน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย
4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
โรงเรียนมีการจัดหองศูนยการเรียนรู Self Learning Center
ที่มีมุมหนังสือ ไวใหเด็กไดเขาไปอาน และดูนิทาน มีที่สำหรับนั่ง หรือนอน
เลน มีหองดนตรีสากล หองดนตรีคียบอรด หอง ipad จัดไวใหมีความ
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อ
การเรี ยนรู อ ยา งปลอดภั ยและเพี ยงพอ โดยดำเนิน การตามบริบทของ
โรงเรียน ดังตอไปนี้
(1) กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 92.56
(2) กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียนวัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ 92.59
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 92.58
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2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน
และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด การจัดประสบการณ
ประสบการณ
5.1 อำนวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู
ผู  บ ริ ห ารอำนวยความสะดวก และให บ ริ ก ารสื ่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัส ดุ และอุ ปกรณ เพื ่ อ สนับ สนุ นการจั ดประสบการณ และ
พั ฒ นาครู เพื ่ อให ครู ใช ในการจั ด กิ จ กรรมสอนแบบออนไลน ติ ดตั้ ง
อิ น เตอรเ น็ ต Wi-Fi เชื ่ อ มต อกั บเครื ่ อ งมื อ สื ่ อสารของครู ให ครู ใชสื่ อ
เทคโนโลยีในการสอน มีการอบรมครูเกี่ยวกับการทำคลิปวีดีโอ การตัดตอ
คลิปดวยแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ใหความรูครูเกี่ยวกับชองทางการเขาถึงใน
การหาสื่อหรือคลิปวีดีโอมาเพื่อประกอบการสอนออนไลน เชน สื่อจาก
You Tube และมีกิจกรรมนิเทศการสอนออนไลน
5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการ
จัดประสบการณ
จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพครูในการผลิตสื่ อ เชน กิจกรรม
ประกวดสื่อการจัดประสบการณ แตในปการศึกษา 2564 ไมไดดำเนินการ
จัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 แตใหครู
ผลิ ต สื ่ อ การสอน เช น ผลิ ต เกมการศึ ก ษา บั ต รภาพ บั ต รคำ และสื่ อ
เทคโนโลยี มีการยืมสื่อมาใช มีการบันทึกการยืมคืนสื่อ
5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ
มีกิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ เพื่อติดตามการสอนแบบ
ออนไลน การใชสื่อ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณไดแก
สื่อที่ครูผลิต หรือจัดหามา ทีวี สื่อจาก YouTube
5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา
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มีการแจงผลการนิเทศของครู ใหครูนำผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป เมื่อพบวาครูไมนำสื่อไปใช
ในการจัดกิจกรรม ผูบริหารมีการชี้แนะ และแนะนำใหครูใชสื่อในการจัด
ประสบการณใหตรงกับหัวขอ และเนื้อหาที่ครูสอน
5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ
โรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิ ง เทรา ระดั บการศึก ษาปฐมวัย ได
สงเสริมใหครูมีการพัฒนาสื่อ ผลิตสื่อ แมกระทั่งในสถานการณแพรระบาด
โรคโควิด-19 ครูปฐมวัยตองมีการปรับแนวทางการผลิตสื่อ เปนการผลิต
สื่อที่ใชในการสอนออนไลน และนำมาใชในการสอนออนไลน หัวหนา
กิจกรรมไดดำเนินการรวบรวมไฟลสื่อชนิดตางๆ และสงชื่อและที่อยูไฟล
สื่อใหครูระดับการศึ กษาปฐมวัย ทุก คนสามารถเลื อกและนำไปสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาและ วัยของเด็ก เชน สื่อ word wall จับคูชื่อของ
ผลไม จั บ คู  ข องใช ท ี ่ ใ ช ค ู  ก ั น สื ่ อ Power Point เกมเป ด ป า ย จั บ คู
ภาพเหมือน เปนตน เมื่อสอนออนไลนเสร็จแลว ทีมงานที่ดูแลตารางการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนไดนำคลิปการสอนไปแปะไวในระบบ SWIS
ของโรงเรียน เพื่อใหผูปกครองที่ไมสามารถพาบุตรหลานเขาเรียนชวงไลฟ
สด สามารถมาดูยอนหลังได
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ โดยดำเนินการตาม
บริบทของโรงเรียน ดังตอไปนี้
(3) กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 92.56
(4) กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียนวัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ 92.59
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 92.58

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาส 6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต ลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ไดนำ
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน ของระดั บ ปฐมวั ย ตามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารประกาศ มากำหนดเป นมาตรฐานในการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การกำหนดมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2561 ที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารกำหนด และกำหนดปรัช ญา วิส ั ยทั ศน
พันธกิจ เปาหมาย ไวในแผนอยางชัดเจน รวมถึงอัตลักษณ และเอกลักษณ
ของโรงเรียน
6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน
ผูบริหารใชระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จัดโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา กิจกรรมจัดทำแผนพั ฒ นา
คุ ณภาพการศึ ก ษาสามป โดยแต งตั ้ง คณะกรรมการจั ดทำแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป และจั ด ทำ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที ่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่
สถานศึ ก ษากำหนด ได น ำมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ของระดั บ ปฐมวั ย
ตามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศ มากำหนดเป น
มาตรฐาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
และดำเนิน การตามแผน แตงตั้งผู รั บผิดชอบโครงการ กิจกรรม และ
ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน 6 ฝาย คือ สำนัก
ผูอำนวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรีย น
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ฝายบริหารทั่วไป และฝายปฐมวัย และแตงตั้งหัวหนาฝาย ทำหนาที่
ติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 6 ฝาย เพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
โดยการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมของทุกฝาย และมีการ
ประชุมทุกเดือนอยางสม่ำเสมอ
6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล การ
ประเมินตนเองประจำปและรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงาน
ตนสังกัด
ผูบริหารมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 6 ฝาย
มีกิจกรรมประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน โรงเรียนมีการประเมิน
ตนเอง 3 มาตรฐาน และจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ที่มาจากผลการประเมินตนเอง
โดยใชแบบการรายงานตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ประกอบดวยสาระสำคัญทุกสวนของรายงานครอบคลุม
การดำเนินงานของโรงเรียนที่สะทอนความสำเร็จชื่อเสียง อัตลักษณและ
เอกลักษณของโรงเรียน และนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบรายงาน และนำสงสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปเปดเผยตอสาธารณชนตอไป
6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูผูปกครอง คณะกรรมการบริ หาร
โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โดยจัดประชุม กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง รายงานผลการจัดการศึกษา
จากการประเมินตนเอง เปดโอกาสใหผูปกครอง คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก โรงเรียนได
นำมาปรับปรุงพัฒนาตอไป
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีระบบบริห ารคุ ณภาพที ่เ ปด
โอกาสใหผูเกี ่ยวขอ งทุ กฝ ายมีสวนรว ม โดยดำเนินการตามบริบ ทของ
โรงเรียน ดังตอไปนี้

(1) กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมิน รอยละ 93.24
(2) กิ จ กรรมจั ด ประสบการณ แ บบ Project Approach ผลการ
ประเมิน รอยละ 92.89
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 93.07
สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 3 : ดี
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณทสี่ งเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดาน
สังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการ
พัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

รอยละ
93

บรรจุ

ผานเกณฑ
ที่กำหนด

45

45

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

100

5
ยอดเยี่ยม

45

100



45

100



45

100

45

100



45

100



45

100



45

100

45

100



45

100



45

100



45

100

รอยละ
92

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถายเทสะดวก
3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับ
มุมประสบการณและการจัดกิจกรรม
3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม
ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม
เปนตน

จำนวนครู (คน)



2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง
เลนและปฏิบตั ิอยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ
ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ
ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปน
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย
2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทำ และ
สรางองคความรูดวยตนเอง

ไม
ปฏิบตั ิ

เปาหมาย
(รอยละ)

รอยละ
92

45

45

5
ยอดเยี่ยม

5
ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของ
เด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับ
การเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด
และหาคำตอบ เปนตน

ไม
ปฏิบตั ิ

เปาหมาย
(รอยละ)

จำนวนครู (คน)
บรรจุ

ผานเกณฑ
ที่กำหนด

45



4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

รอยละ
92

45

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

100

45

100



45

100



45

100



45

100



45

100

5
ยอดเยี่ยม

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได
5.1 ………

สรุปผลการประเมิน =

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

100 x จำนวนครูผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

100

5
ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริม 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็ม
ให เ ด็ ก มี พ ั ฒ นาการทุ ก ด า น ศักยภาพ
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
จั ด โครงการ กิ จ กรรมส ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก อย า งมี ค ุ ณ ภาพ
กิจกรรมวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล โดยครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
และนำขอมูลมาพัฒนาเด็กตอไป
1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมพัฒ นาครู
และบุคลากร ครูไดรับการอบรมเรื่อ งการจัดทำแผนการจั ดประสบการณ
ตามหลัก สูต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ทธศั ก ราช 2560 ครู จั ด ทำแผนการจัด
ประสบการณตามอายุของเด็กแตระดับชั้นที่มาจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค ใ นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา จั ด ทำหน ว ยการจั ด
ประสบการณครบถวน 4 สาระการเรียนรู ใชในการสอนชวงสถานการณแพร
ระบาดโรคโควิด-19
1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย
ดานอารมณจิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนาดาน
ใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
ครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน โดยจัดกิจกรรม
แบบออนไลน โดยบูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรมเขาดวยกันตามสภาพและ
บริบทของบานเด็ก ในชวงสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 ไดแก การ
เคลื ่ อ นไหวและจั ง หวะ เต น ร อ งเพลง ตามคลิ ป เพลง กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต Coding กิจกรรมสนุกคิดวิทยาศาสตร ที่สงเสริม

100

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
พัฒนาการเด็กครบทุกดานไดแก ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดาน
สังคม และดานสติปญญา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี
พั ฒ นาการทุ ก ด า นอย า งสมดุ ล เต็ ม ศั ก ยภาพ โดยมี โ ครงการ/กิ จ กรรม
ดังตอไปนี้

(1) กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมิน รอยละ 93.24
(2) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project Approach ผลการประเมิน
รอยละ 92.89
(3) กิ จ กรรมจั ด ประสบการณ ป ระจำวั น กิ จกรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม /
STEAM Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(4) กิ จ กรรมนั ก อนุ ร ั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ผลการประเมิ น
รอยละ 92.44
(5) โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-EMSP ผลการประเมิน รอยละ 94.85
(6) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการประเมิน รอยละ 92.89
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 93.40
3.2 สร า งโอกาสให เ ด็ ก ได รั บ 2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ประสบการณ ต รง เล น และ ความสุข
ปฏิบัติอยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ในชวงสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 ครูจัดประสบการณ
แบบออนไลน ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณเดิ มของเด็ก จากกิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ กิ จกรรมทั ก ษะชี ว ิ ต พิ ช ิ ต Coding กิ จกรรมการเรีย นแบบ
โครงการ Project Approach ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจ กรรมอยางอิ สระ
ตามความตองการ ความสนใจ ตามความสามารถ จากกิจกรรมสรางสรรค
เชน วาดภาพระบายสี ติดปะ และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปด
เรียนออนไซตได ครูไดจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรู ลงมือกระทำและสราง
องคความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน การทำการทดลอง
วิทยาศาสตร การทำศิลปะ การเลือกเลนตามมุม การเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน เปนตน
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กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
2.2 ใหเด็กมีโ อกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปดเรียนออนไซตได ครูจัด
กิจกรรมใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ
ความสนใจ จากกิ จ กรรมสร า งสรรค กิ จ กรรมเล น ตามมุ ม กิ จ กรรมเล น
กลางแจง การทดลอง กิจกรรมดนตรี เปนตน
2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทำ และสรางองคความรู ดวย
ตนเอง
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปดเรียนออนไซตได ครูใหเด็ก
เลือกเลนตามมุม เลนเครื่องเลนสนาม และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จากการ
ทดลอง การสังเกต สำรวจ การนำเสนอผลงานของตนเอง ทำศิลปะ การดู
จากสื่อเทคโนโลยี เปนตน ผูบริหารมีการติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนประจำ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังตอไปนี้

(1) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project Approach ผลการประเมิน
รอยละ 92.89
(2) กิ จ กรรมจั ด ประสบการณ ป ระจำวั น กิ จกรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม /
STEAM Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(3) กิ จ กรรมนั ก อนุ ร ั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ผลการประเมิ น
รอยละ 92.44
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 93.15
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ 3.จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
เรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด
เหมาะสมกับวัย
ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก
ผูบริหารมีการนิเทศการจัดหองเรียน โดยการตรวจเยี่ยมหองเรียน
ครูทุกคนจัดหองเรียนสะอาด สวยงาม อากาศถายเทสะดวก ปลอดภัย นาอยู
ตกแตงปายนิเทศความรู โดยนำภาพผลงานของเด็กมาติด ตกแตง เด็กนำ
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ภาพที่เด็ กชอบมารว มจั ดปา ยนิเทศ การตกแต งมุ มตา ง ๆ จัดบรรยากาศ
อบอุนคลายกับบาน
3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณและ
การจัดกิจกรรม
ครูจัดพื้นที่หนาหองเปนพื้นที่สำหรับแสดงผลงานเด็ก มีพื้นที่จัดมุม
ประสบการณและการจัดกิจกรรม โดยมีพื้นที่กลางหองใหเด็กไดทำกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมอื่นๆ
3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน
ปายนิเทศ การดูแลตนไม
ครูไดนำภาพผลงานเด็กมาติดในหองเรียน ในมุมและบอรด โดย
นำภาพผลงานของเด็กมาติด ตกแตง จัดปายนิเทศ การตกแตงมุมตาง ๆ เมื่อ
เด็กมาเรียนใหเด็กชวยดูแลทำความสะอาดมุมตางๆของหองเรียน ชวยคุณครู
ในการจัดของเลน จัดมุมหนังสือ และเช็ดทำความสะอาดของเลน โดยปฏิบตั ิ
หนาที่ตามตารางความรับผิดชอบของเด็ก
3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ
และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรู
กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ
ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดใชแวนขยาย ในการสองดูแมลง แมง พืช
เกสรดอกไม ใชกลองจากมือถือของครูถายรูปแมลง แมง ดอกไม ตนไม และ
เด็กไดใชอุปกรณในการทดลอง ถวยตวง แกว เด็กไดเรียน iPad ทุกสัปดาห
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังตอไปนี้
(1) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project Approach ผลการประเมิน
รอยละ 92.89
(2) กิ จ กรรมจั ด ประสบการณ ป ระจำวั น กิ จกรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม /
STEAM Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
(3) กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 92.56
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(4) กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียนวัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ 92.59
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 93.04

3.4 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก 4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพจริ ง และนำผลการ เด็กไปปรับปรุงการจัด ประสบการณและพัฒนาเด็ก
ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไป
4.1 ประเมิ นพั ฒ นาการเด็ กจากกิ จกรรมและกิ จ วั ต รประจำวัน ดวย
ปรับปรุงการจัดประสบการณ
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
และพัฒนาเด็ก
ในการจัด การเรี ยนออนไลน ในช ว งสถานการณ แพร ร ะบาดโรค
โควิด-19 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงในการสอนแบบออนไลน
โดยอิงพัฒนาการเด็ก ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมที่ใหเด็ก
ทำ และกิจวัตรประจำวันที่ทำที่บาน และใหผูปกครองประเมินพัฒนาการ
เด็กขณะเด็กอยูที่บาน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง
ไมใชแบบทดสอบ โดยการสังเกต สัมภาษณ ตรวจสอบผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรค จินตนาการ ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ
ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดยใช
แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน บันทึกในระบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและบันทึกลงในระบบรายงานประจำตัวนักเรียน ประเมินภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง และสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวม
ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่ประเมิน และทุกภาค
เรี ยน และสื ่ อสารกั บผู  ปกครองเกี ่ ยวกั บ ความก า วหน า และแนวทางการ
สงเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ดาน จุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเด็ก รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให
ผูปกครองรวมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยูที่บาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
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ครูนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาเด็กในดานที่ควรเสริมใน
ภาคเรียนที่สอง และประสานความรวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา นำผล
การประเมินมาใช ในการพัฒ นาเด็กและการจั ดประสบการณ ให เด็ กต อ ไป
และนำผลการประเมิ น พั ฒ นาการไปใช ในการประเมิ น ตนเอง เพื ่ อจั ดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของเด็ก
4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
โรงเรียนมีกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองแบบออนไลน ใหผูปกครอง
พบครูประจำชั้นแบบออนไลน มีการจัดประชุมผูปกครองเปนประจำทุกเดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการเตรียมพรอม การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การใหความรวมมือกับครูในการสงเสริมพัฒนาการ และการมารวมกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน แตยังไมการแลกเปลี่ยนกับเพื่อครู
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็ก โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังตอไปนี้
(1) กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 4 ดาน รายบุคคล รอยละ 92.89
(2) กิ จ กรรมจั ด ประสบการณ ป ระจำวั น กิ จกรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม /
STEAM Education ผลการประเมิน รอยละ 94.11
เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปน รอยละ 93.50

สรุปผลมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 3 : ดี

105

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ ด
5. โรงเรียนเพิม่ เติมได...
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทขอทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมคี วามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกีย่ วของทุกฝายมีสวนรวม
7. โรงเรียนเพิม่ เติมได...
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
5. โรงเรียนเพิม่ เติมได...

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย

การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ยอดเยี่ยม
=
5
ดีเลิศ
=
4
ดี
=
3
ปานกลาง
=
2
กำลังพัฒนา =
1

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4.71 ดีเลิศ
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2. หาระดับคุณภาพของแตละมาตรฐาน ดังนี้
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแตละมาตรฐานโดยใชสูตร
คะแนนเฉลี่ยแตละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแตละมาตรฐาน
จำนวนประเด็นการพิจารณา
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแตละมาตรฐานเปนระดับคุณภาพ
เชน คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1

= 4+5+4+4
= 17
= 4.3 = ดีเลิศ
4
4
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกวา .5 ปดลง ตั้งแต .5 ปดขึ้น
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน ดังนี้
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินโดยใชสูตร
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแตละมาตรฐาน
จำนวนมาตรฐาน
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเปนระดับคุณภาพ
เชน คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน = 4.30+4.83+5.00 = 14.13
= 4.71 = ดีเลิศ
3
3
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกวา .5 ปดลง ตั้งแต .5 ปดขึ้น
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3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข
2. เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี
3. มีความราเริง แจมใส มีความมั่นใจ กลาพูด และกลาแสดงออก มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง
4. มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรตรวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรง
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นเพิ่มเติมจุดเนน นอกเหนือจากหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ คือเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น /ภูมิปญญาไทย/หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง/ทั ก ษะการคิ ด สู  ศ ตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ภาษาอั ง กฤษ และการเรี ย นแบบ Coding ตั ว ต อ เลโก
ขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานทักษะสมอง (Executive Function : EF)
2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดาน
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีกระดาน Active board ทุกหองเรียน
และจัดทำหองศิลปะ ที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแกการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของเด็ก
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1. ครูผูสอนจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาที่เกี่ยวของ ไดรับการการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
2. ครูมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม และจัดทำแผนการจัดประสบการณโดยจัดเปนกิจกรรมหลัก
6 กิจกรรม บูรณาการกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน
3.ครูผูสอนทุกคนสงเสริมใหเด็กไดมีประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ในรูปแบบการ จัดการ
เรียนรูบูรณาการแบบ Project Approach และ STEM Education การเรียนรู Coding ขั้นพื้นฐาน และการ
สงเสริมพัฒนาการดานทักษะสมอง (EF)
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. พัฒนาคุณภาพเด็กใหมีทักษะดานการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาเด็กใหมีใหมีพัฒนาการดานทักษะสมอง 9 ดาน (Executive Function: EF)
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาและสงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. พัฒนาสือ่ การสอนใหทันสมัย มีคุณภาพ
3. สงเสริมใหครูไดไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณสำหรับเด็ก
5. แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาครูใหมีความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยี
5.2 พัฒนาครูใหมีความสามารถใชทิจิทัลในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
5.3 พัฒนาสื่อการสอนยุคปญญาประดิษฐ สื่อการสอน Coding และสื่อการสอนทักษะดานสมอง (EF)
6. ความตองการชวยเหลือ
6.1 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรใหความรูบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง การ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
6.2 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหความรูคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง การสอน
แบบ Coding ขั้นพื้นฐาน ทักษะดานสมอง (EF) เพื่อพัฒนาเด็กไดเติมเต็มศักยภาพ
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน
แต ล ะระดั บ ชั ้ น ตามเกณฑ ท ี ่ ส ถานศึ ก ษา
กำหนด
1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต ล ะระดั บ ชั ้ น ตามเกณฑ ท ี ่ ส ถานศึ ก ษา
กำหนด
1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแตล ะระดับชั้นตามเกณฑที่ส ถานศึกษา
กำหนด
1.4 ร อ ยละของผู  เ รี ย นมี ท ั ก ษะในการคิ ด
คำนวณในแต  ล ะดั บ ชั ้ น ต ามเกณฑ ที่
สถานศึกษากำหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา
2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญ
 หาอยางมี
เหตุผล

ปฏิบตั ิ

ไม
ปฏิบตั ิ

จำนวน
จำนวน ผูเรียนผาน
เปาหมาย ผูเรียน
เกณฑที่
(รอยละ) ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กำหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

2,451

2,346

95.70

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,346

95.70

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,346

95.70

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,346

95.70

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,346

95.70

ดีเลิศ

2,451

2,290

93.43

ดีเลิศ

√

2,451

2,290

93.43

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,290

93.43

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,290

93.43

ดีเลิศ

√

√

80

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

85
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การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงาน
เปนทีม
3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค
ความรู  แ ละประสบการณ ม าใช ใ นการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการ
สื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมี
คุณธรรม
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิม
5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ
6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพ
6.1 ร อ ยละของผู  เ รี ย นมี ค วามรู  ทั ก ษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

ปฏิบตั ิ

ไม
ปฏิบตั ิ

จำนวน
จำนวน ผูเรียนผาน
เปาหมาย ผูเรียน
เกณฑที่
(รอยละ) ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กำหนด
(คน)
85
2,451
2,304

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

94.01

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,304

94.01

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,304

94.01

ยอดเยี่ยม

2,451

2,308

94.18

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,308

94.18

ยอดเยี่ยม

√

2,451

2,308

94.18

ยอดเยี่ยม

2,451

2,147

87.61

ดีเลิศ

√

2,451

2,147

87.61

√

2,451

2,147

87.61

√

2,451

2,147

87.61

2,451

2,362

96.36

2,451

2,362

96.36

88

78

85

√

ยอดเยี่ยม

111
การปฏิบัติงาน
จำนวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
ผูเรียนผาน
เกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

2,451

2,362

96.36

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดตี ามที่
85
2451
สถานศึกษากำหนด
1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี √
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึก √
ตามที ่ ส ถานศึ ก ษากำหนด โดยไม ข ั ด กั บ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
90
2451
2 ความภูมิใจในทองถิน่ และความเปนไทย
2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิน่
√
เห็นคุณคาของความเปนไทย
2.2 ร อ ยละของผู  เ รี ย นมี ส  ว นร ว มในการ √
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปญญาไทย
90
2,451
3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย
- รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบน √
ความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
85
2,451
4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุ ข ภาพ √
กาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ แ ละสั ง คม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูร วมกับคน
√
อื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอื่น
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

2,306

94.10

2,306

94.10

2,306

94.10

2,356

96.11

2,356

96.11

2,356

96.11

2,343

95.61

2,343

95.61

2,072
2,072

84.55
84.55

2,072

84,55

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

6.2 ร อ ยละของผู  เ รี ย นมี ค วามรู  ทั ก ษะ
พื้ น ฐานและเจตคติ ท ี ่ ด ี ใ นการจั ด การ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

√

ไม
ปฏิบตั ิ

เปาหมาย
(รอยละ)

93.07

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
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หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนผูเรียนทั้งหมด
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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2. กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
โรงเรี ยนไดกำหนดยุ ทธศาสตรเพื่ อ พั ฒนาในแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ กษา 2559–2564
เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ และมีความสามารถคิดสรางสรรค
นวัตกรรม และเปาหมายที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 1 โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และเนนตาม
จิตตารมณ นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต มีการพัฒนาการดำเนินโครงการ / กิจกรรมแยกตามแผนงาน
โครงสราง ดำเนินการตั ้ง แต เดือ นพฤษภาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ณ หองเรียน หองประกอบการ
แหลงการเรียนรูภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยมีผูเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,471 คน เขารวม ดังนี้
ตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
1.มีความสามารถในการอาน การเขียน โรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิ ง เทรา ได ก ำหนดแนวทางการพั ฒนาผู  เรียน
การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2559-2564 กำหนดเปาหมามาตรฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา รวม
ไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูเรียนมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ
รอบตัว มีทักษะในการอ าน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่ อ
คนควาหาความรู เพิ่ มเติม เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีในการเรียนรู  แ ละ
นำเสนอผลงาน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ On-line / On-site
ทุกรายวิชาในระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) มีกำหนดตารางเรียน
มอบการบาน ติดตามนักเรียนในการเขาเรียน และทดสอบในระบบ มีการ
ประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถ
ในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควาขอมูลความรูทั้งที่เปน
สิ่งพิมพและสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ฐานความรูทีสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค สังเคราะหวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของ
ตนเองได โดยผูเรียนมีผลการประเมินการประเมินความสามารถในการอาน
การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณแตละระดับชั้นดังนี้
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กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ระดับชั้น

ผลการประเมิน
เกณฑดีขึ้นไป

คาเปาหมาย

สรุป

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ภาพรวม

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.36
96.70
89.37
99.48
88.53
87.93
96.97
96.45

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา

ฝายวิชาการ ไดสงเสริมพัฒนาเพิ่มเติมผานโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2564
ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้
1. งานกลุมสาระภาษาไทย รอยละ 95.36
2. งานพัฒนาทักษะการอานและเขียนภาษาไทย รอยละ 95.71
3. งานหองสมุด รอยละ 95.82
4. กิจกรรมสงเสริมการอาน รอยละ 96.45
5. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอยละ 94.40
6. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห ภาพรวม รอยละ 96.45
สรุปผลการประเมินการอาน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ในแต ล ะระดั บชั ้ นสู ง กว า เปา หมายที ่ ก ำหนด ภาพรวมคิ ดเป น ร อยละ
95.70
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2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ไดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบกิจกรรม
ตาง ๆ ดังนี้
ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line โดยมีกาการเรียน
การสอนแบบบโครงงานวิ ทยาศาสตร และการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนและมีการ
จั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ On-Site โดยจั ด ให ม ี ห  อ งเรี ย นที ่ ฝ ก
กระบวนการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. หองเรียน Robotic เพื่อตองการใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนทัศนเพื่อกาวใหทันในยุคใหม แมวาการพัฒนาการศึกษาจะมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หากแตการพัฒนาทั้งครูผูสอนและ
ผู  เรี ย นก็ ย ัง ต อ งดำเนิ นต อ ไปอย างต อ เนื ่ อ งและเชื่ องโยงกั น ทั้ ง นี ้ ก ็ด วย
เปาประสงคของการสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรมของการศึกษาที่มุงตรงไปสู
ผูเรียน
2. หองเรียน STEAM เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง
“สะเต็มศึกษา” (STEAM Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
ศิลปะ และสงเสริมการศึกษาคนควา ในเชิงบูรณาการความรูทั้ง 4 แขนง
มาเพื่อชวยแกไขปญหา สถานการณปญหาในชีวิตจริง (Project based
Learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไขปญหา สนับสนุน
การใชความคิดสรางสรรค คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ภายใต “สะเต็มศึกษา” นำไปสูการคิดคนนวัตกรรมใหมๆที่
เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถใน
การสื ่ อ สารและการทำงานประสานงานร ว มกั น ได อ ย า งดี ไ ด ม ี โ อกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อใหเยาวชนนั้น
มี ท ั กษะที ่ จ ำเป น ในศตวรรษที ่ 21 โดยเน นวิ ทยาการด า นวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตอไป
3. การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดมีการจับกลุมและ
ทำการวางแผนการฝกฝนการแสดง Science Show เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ตารางสรุปผูเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ระดับชั้น
ผลการประเมิน คาเปาหมาย
สรุป
เกณฑดีขึ้นไป
ป.1
100.00
75
สูงกวา
ป.2
98.36
75
สูงกวา
ป.3
97.84
75
สูงกวา
ป.4
90.04
75
สูงกวา
ป.5
90.35
75
สูงกวา
ป.6
78.96
75
สูงกวา
ม.1
97.17
75
สูงกวา
ม.2
92.03
75
สูงกวา
ม.3
98.19
75
สูงกวา
ม.4
88.51
75
สูงกวา
ม.5
91.45
75
สูงกวา
ม.6
98.21
75
สูงกวา
ภาพรวม
93.43
75
สูงกวา
สรุปผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาระดับชั้นสูง
กวาเปาหมายที่กำหนด ภาพรวมคิดเปนรอยละ 93.43

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ฝายวิชาการ ไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารในการสืบคน และนำเสนอขอมูล
ผลงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารสอนในรู ป แบบ On-line และ On-Site เพื ่ อ เข า
สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อ โคโรนา 2019 รองรั บการ
จัดการเรียนการสอนอยางครบถวน มีศูนยใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่ อให
นักเรียนสืบคนขอมูล มีการจัดประกวดโครงงานนำเสนอผลและมีการสราง
ผลงานจากการประกวดโครงงานโดยการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
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4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ผูเรียนมีความสามารถในการสร างนวั ต กรรม
มี ก ารสร า งชิ ้ น งานโดยอาศั ย องค ค วามรู  ใ นการแก ป  ญ หาด ว ยทั ก ษะ
กระบวนการคิด ตามที่ตนเองสนใจ และประดิษฐสิ่งที่เปนประโยขนและ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ฝ า ยวิ ช าการได มี ก ารจั ดกิ จกรรมในแผนปฏิ บ ั ติ ก ารประจำปต าม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2564 ไดผลการ
ประเมินที่สงเสริมดังนี้
1.งานกลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 91.66
2.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 93.68
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 96.70
สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดย
เฉลี่ยรอยละ 94.01 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
โรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิ งเทรา ได จ ั ดการเรี ย นการสอนในรู ปแบบ
Online, Onsite สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อกสาร โดยผานระบบสารสนเทศของโรงเรียนา SWIS
(School Web-based Information System) นักเรียนสามารถเรียนตาม
ตารางสอนที่กำหนดให และมีการติดตามการเขาเรียน ติดตามการบาน
และทำแบบทดสอบในระระบบ สงเสริมใหนกัเรียนคิดวิเคราะหผูเรียนมี
ความรู  ความเข า ใจ สามารถใช เทคโนโลยี สื ่ อ สารในการสื บค น และ
นำเสนอขอมูลผลงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยผาน
แผนงานโครงการตามแผนคุณภาพการศึกษา 2564 ดังตอไปนี้
- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 91.66
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 96.70
ผลการดำเนิ น งาน ผู  เ รี ย นมี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการเรียนรูการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยรอยละ 94.18 สูงกวาคาเปาหมาย
ที่กำหนด
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5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
งานหลักสูตรการสอน และกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระไดวาง
สถานศึกษา
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะผูเรียนดานความรูและทักษะที่จำเปนตาม
หลั ก สู ต ร โดยกำหนดไว ใ นแผนพั ฒ นาผู  เ รี ย นและผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุม
สาระการเรี ย นรู ไ ม น  อ ยกว า 2.70 และกำหนดแผนงาน / โครงการ
เพื่อพัฒนาผูเรียนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูใหไดตามเกณฑ และผล
การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ
ในการพัฒนาผูเรียนดานการประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียน โดยการประเมินคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค ตามที่ ก ำหนดในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขึ ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ส ง เสริ ม พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น โครงการตามแผนคุ ณ ภาพ
การศึกษา 2564 ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้
1. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 95.36
2. งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 93.68
3. งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รอยละ
91.66
4. งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ รอยละ 96.11
5. งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ 95.22
6. งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 96.41
7. งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 93.67
8. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอยละ 94.40
9. งานหลักสูตรการสอน รอยละ 95.33
ผลการดำเนินงาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน คือ แบบทดสอบ แบบประเมินตามสภาพจริง ทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู สรุปผลสัมฤทธิ์ปการศึกษา 2564

119

ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ระดับชั้น

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ผลการประเมิน
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

คาเปาหมาย

สรุป

100.00
85
สูงกวา
98.91
85
สูงกวา
99.14
85
สูงกวา
98.70
85
สูงกวา
98.83
85
สูงกวา
95.08
85
สูงกวา
70.99
85
ต่ำกวา
66.91
85
ต่ำกวา
82.90
85
สูงกวา
74.54
85
ต่ำกวา
77.16
85
ต่ำกวา
88.13
85
สูงกวา
ภาพรวม
87.61
85
สูงกวา
ผูเรียนมีเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไปรอยละ 87.61 ผลโดยภาพรวมไดเฉลี่ย
รอยละสูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดไว
6. มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี งานแนะแนว ไดดำเนินการพัฒนาดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมแนะแนว
ตองานอาชีพ
การศึกษาเตรียม / ทักษะกิจกรรมเตรียมความพรอมสูสายสามัญและสาย
อาชีพ กิจกรรม ป.6 เตรียมความพรอมสูมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม
ปจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับ ทุกระดับชั้นจัดใหมีรูปแบบ
การเรี ย นสอนแบบ On-line, On-site เพื ่ อ ให น ั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจ
ความสามารถของตนเองและของคนอื่น ใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเอง
ในปรั บ ปรุ ง จุ ดอ อ นของตน เสริ มความมั ่ นใจในตนเอง ซึ ่ ง จะช วยให
นักเรียนกลาทำงานที่ยากกวาเดิม ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของ
นักเรียนอยางแมนยำ และเรียนไดดีขึ้นเพราะทำใหเกิดการจดจำไมลืม
โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกปญญา 8 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหวดานดนตรี /
จังหวะ ดานมนุษยสัมพันธ ดานตนเอง หรือการเขาใจตนเอง ดานการรัก
ธรรมชาติ กิจกรรม TCAS ดำเนินการจัดกิจกรรมผานทาง
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ระบบ online ในโดยใชคาบเรียนกิจกรรมแนะแนว ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 และ 6 ในภาคเรียนที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกศึกษาตอ และ
การเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ เชน การทำ Portfolio, การสราง
ความเขาใจในการเลือกใชแบบทดสอบภาษาอังกฤษและความแตกตางของ
การสอบภาษาอังกฤษแตละประเภท, การแนะนำขอมูลของมหาวิทยาลัยทั้ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อใหนักเรียนไดมี
ขอมูลเบื้องตนและเปนการปรับรูปแบบการนำเสนอขอมูลใหกับนักเรียน
ตามสถานการณแผระบาดของโรค Covid-19
ผลการดำเนินงาน ผูเรียนมีความสามารถในการกำหนดเปาหมาย
ที่จะทำใหเสร็จ โดยการรวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยงของกับปญหา คาดคะเนสถานการณหรือคาดคะเนคำตอบเพื่อกำหนด
เปาหมาย และกำหนดทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลขาวที่เชื่อถือ
มาสนับสนุน มีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ
มี ก ารตรวจสอบทบทวนการทำงานเป น ระยะ ๆ จนงานที ่ ด ำเนิ น การ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดจนสำเร็จอยางมี
คุณภาพ ทำงานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจ ในผลงานของ
ตนเอง สามารถทำงานเป นหมู  ค ณะได มี ความรู  สึ ก ที ่ ดี ต  อ อาชี พสุ จ ริ ต
สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรูเกี่ยวกับอาชี พที่
ตนเองสนใจ
เครื่องมือที่ใชสำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน แบบประเมิน
ผูเรียนทุกคน ดังนี้
1. งานกลุมสาระการงานอาชีพ รอยละ 95.22
2. กิจกรรมกาวทัน TCAS รอยละ 97.50
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ
96.36

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ด ีต าม โรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิ ง เทรา ไดด ำเนิ น การส ง เสริม ให นัก เรียนมี
สถานศึกษากำหนด
คุณลักษณะและคานิยมที่ ดี ตามสถานศึ กษากำหนดโดยผานการจัด การ
เรียนรูในรูปแบบ On-line, On-Site โดยสงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรม /
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ไดผลดังนี้
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คุณลักษณะอันพึงประสงคปการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.1-ม.6
ที่
รายการ
รอยละ
1
รักชาติ ศาสน กษัตริย
96.18
2
ซื่อสัตย สุจริต
95.32
3
มีวินัย
92.13
4
ใฝเรียนรู
91.71
5
อยูอยางพอเพียง
96.03
6
มุงมั่นในการทำงาน
94.02
7
รักความเปนไทย
94.87
8
มีจิตสาธารณะ
93.22
9
ความนอบนอม
93.46
สรุปผลการประเมิน
94.10
ผลการดำเนิ น งานผู  เ รี ย นมี ค คุ ณ ลั ก ษณะและค า นิ ย มที ่ ด ี ต าม
สถานศึกษากำหนด โดยเฉลี่ยรอยละ 94.10 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
On-Site ในหองเรียนและสงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรมตางของโรงเรียน
ดังตอไปนี้
1. งานระเบียบวินัย
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 98.42
2. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.31
3. งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 96.11
ผลการดำเนินงาน ผูเรียนแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนและมี
มารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคาระ กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ รวม
กิจกรรมเกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ใชภาษาไทยใน
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การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม นำภูมิปญญาไทยมาใชเหมาะสมกับ
ชี ว ิ ต ร ว มกิ จกรรมที ่ เ กี ่ ย วข องกั บภู ม ิ ป ญญาไทยและมี ส ว นร ว มในการ
สืบทอดภูมิปญญาไทย สงผลใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เปนไทย โดยเฉลี่ยรอยละ 96.11 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
3. การยอมรั บ ที ่ จ ะอยู  ร  ว มกั น บนความ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยฝายกิจการนักเรียน ไดดำเนิน
แตกตางและหลากหลาย
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย ผานกิจการจัดการเรียนรูในรูปแบบ On-line, On-site
ในหองเรียนและสงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2564 ไดผลดงนี้
1. กิจกรรมงานระดับชั้น
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.20
2. กิจกรรมจิตอาสา
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.31
3. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.89
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 96.05
ผลการดำเนิ น งาน ผู  เรี ยนแสดงความเห็ น ของตนเองอย า งสุ ภ าพ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ เห็นประโยชนจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความ
แตกต า งทางวั ฒ นธรรม เช น กฎกติ ก าแห ง กิ ริ ย ามารยาท การแตง กาย
ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรรม ความคิด ความเชื่อ และสามารถ
แก ป  ญ หา อยู ร  ว มกั น ได ด  ว ยความเข า ใจที ่ ถ ู ก ต อ ง มี ก ารสื ่ อ สารอย า ง
สรางสรรค มีการยอมรับจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
โดยเฉลี่ยรอยละ 95.61 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาวะ
ทางรางกายและจิตสังคมผานการจัดการเรียนรูในหองเรียนและสงเสริม
เพิ ่ ม เติ ม ผ า นกิ จ กรรม / โครงการตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปการศึกษา 2564 ไดผลดังนี้
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ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
1. งานกลุมสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 96.41
2 กิจกรรมสระวายน้ำ
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.00
ตารางสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับชั้น ป.1 – ม.6
สมรรถภาพทางกาย
**ผอม**
**คอนขางผอม**
**สมสวน**
*ทวม**
**เริ่มอวน**
**อวน**
ไมสามารถประเมินได
รวมจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด

ชาย
(คน)
59
50
727
92
164
144
0
1,238

รอยละ
(%)
4.77
4.04
58.72
7.43
13.25
11.63
0.00
100.00

หญิง
(คน)
47
67
804
67
86
52
0
1,195

รอยละ
(%)
3.93
5.61
67.28
5.61
7.20
4.35
0.00
100.00

รวม รอยละ
(คน)
(%)
106
4.36
117
4.81
1,531 62.93
159
6.54
250 10.28
196
8.06
0
0.00
2,433 100.00

สรุปผลการประเมิน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนเกณฑ “ผอม”
106 คน คิดเปนรอยละ 4.36
จำนวนนักเรียนเกณฑ “คอนขางผอม” 117 คน คิดเปนรอยละ 4.81
จำนวนนักเรียนเกณฑ “สมสวน” 1,531 คน คิดเปนรอยละ 62.93
จำนวนนักเรียนเกณฑ “ทวม”
159 คน คิดเปนรอยละ 6.54
จำนวนนักเรียนเกณฑ “เริ่มอวน”
250 คน คิดเปนรอยละ 10.28
จำนวนนักเรียนเกณฑ “อวน”
196 คน คิดเปนรอยละ 8.06
จำนวนนักเรียนเกณฑ “ไมทราบคา”
0 คน คิดเปนรอยละ 0
รวม
2,433 คน คิดเปนรอยละ 100

จากผลการประเมินพบวา : นักเรียนมีภาวะเกณฑตามตองการ
จำนวน 2,057 คน คิดเปน 84.55
ผลการดำเนินงาน ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดี อยูเสมอ พรอมทั้งเรียนรูและมีวิธีการดูแล
สุขภาพของตนเองใหแข็งแรง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม สงผลใหนักเรียนสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมโดย
เฉลี่ยรอยละ 84.55 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
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ตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 3 : ดี
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา

3. จุดเดน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนดไว นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนและตองมีการ
ติดตามการบานในระบบสารสนเทศของโรงเรียน การเขาเรียนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด และทำ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา โรงเรียนมีการสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย สงผล
ใหผูเรียนทำงานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ มีความสามารถในกรวางแผนการทำงาน สงผลใหนักเรียนมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนไดกำหนดไว ตามเกณฑที่โรงเรียน
กำหนด
4. จุดควรพัฒนา
ชวงในสถานการณแพรระบาดของโรคระบายไวรัสโคโรนา COVID-19 ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอน On-line นักเรียนทุกระดับชั้นควรเขามาเรียนตาตารางสอนที่กำหนด และทำแบบทดสอบตามปฏิทินที่กำหนด

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
สถานการณ แพร ระบาดของโรคระบายไวรั สโคโรนา COVID-19 ทางโรงเรีย นมีก ารจั ด การเรียนการสอน
On-line ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนใชชื่อวา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web
Application ที่ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยนักเรียนเขาเรียนตาตารางสอนที่กำหนด มีการเช็คนักเรียน
เขาเรียนตามระบบ มีการมอบหมายการบานใหนักเรียนไดฝกทำและติดตามการสงการบานในระบบ และมีการทำ
แบบทดสอบประเมินผลนักเรียนในระบบอยางครบถวนทุกระดับชั้น และในรูปแบบการสอนแบบ On-site ใหนักเรียน
ที่มีความสมัครใจในการเรียนเปน 2 รูปแบบ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
1.1
กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.2 กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง
กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.3 กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร ตอสาธารณชน

***
คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

4.63

ยอดเยี่ยม

4.62

ยอดเยี่ยม

4.77

ยอดเยี่ยม

√

√

√
√
√

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยาง
เปนระบบ
2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษา
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

ไม
ปฏิบตั ิ

√
√
√

√
√

√
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลัก สูตรตามความตอ งการของผูเ รีย น ที่สอดคลองกั บ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ย วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน น
คุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กำหนดหลัก สู ตรสถานศึก ษาครอบคลุ มการจัด การ
เรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ปฏิบตั ิ

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

4.93

ยอดเยี่ยม

4.45

ดีเลิศ

4.84

ยอดเยี่ยม

√
√
√

√
√
√
√
√

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่
เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคล และเปนกลุม
5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู และมีความปลอดภัย
5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม
ตามศักยภาพของผูเรียน

***
คาเปาหมาย

√

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
4.1 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒนาครู บุ ค ลากร ให ม ีค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนรูของผูเรียน
4.4 มี ก ารตรวจสอบ ทบทวน การปฏิ บ ั ต ิ ง านของครู
บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
4.5 ถอดบทเรีย นเพื่ อสร างนวั ตกรรมหรือ วิ ธี ก ารที ่ เ ป น
แบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ไม
ปฏิบตั ิ

√
√
√
√
√
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริก าร
จัดการและการจัดการเรีย นรู ที ่เหมาะสมกั บสภาพของ
สถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใชบริก ารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมิน

=

ปฏิบตั ิ

ไม
ปฏิบตั ิ

***
คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

4.70

ยอดเยี่ยม

√
√
√
√

√

ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

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
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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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
โรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2559 - 2564 เปาหมายที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต และ
เปาหมายที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารีย
กรีญอง เดอ มงฟอรต ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
2.1 มี เ ป า หมายวิ ส ั ย ทั ศ น แ ละพั นธกิ จ ที่
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทราไดดำเนินการวิเคราหสภาพปญหาจาก
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศ จากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
รวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ความตองการพั ฒนาและนโยบายการปฏิร ูปการศึ กษา พรอมทั้งจั ดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว มีการดำเนินการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การจั ด การศึ ก ษา ดำเนิ น กิ จ กรรม โครงการตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงานของงานตามโครงสรางบริหารของ
โรงเรียนดังนี้
1. งานบริหารสำนักผูอำนวยการ
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 98.00
2. งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 94.00
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กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
3. งานบริหารฝายวิชาการ
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 92.33
4. งานบริหารฝายกิจการนักเรียน
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 95.67
5. งานบริหารฝายบริหารทั่วไป
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 82.00
6. งานฝายปฐมวัย
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 93.51
ผลการดำเนินงานภาพรวมคิดเปนรอยละ 92.59 สูงกวาคาเปาหมายที่
กำหนด
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมีการกำหนดตัวชี้ความสำเร็จในเปาหมายการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
โรงเรี ย นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2559-2564 และ
กำหนดคาเปาหมายคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ
สพฐ. โดยมีการบริหารแบงงานตามโครงสรางบริหารโรงเรียนเปน 6 ฝาย
ดังนี้ สำนักผูอำนวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการ
นักเรียน ฝายบริหารทั่วไป ฝายปฐมวัย โดยมีหัวหนางานตามโครงสราง
การบริหารของโรงเรียน กำกับ ดูแล และรับผิดชอบการบริหารงาน ซึ่งมี
คำสั ่ง แต ง ตั ้ง บุ คลากรอย างชั ดเจน ให บุ คลากรในหน ว ยงานได ช ว ยกั น
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดำเนินงาน โดย
การบริ หารและจั ด การให เ กิ ด ความคล อ งตั ว เหมาะสม ทั น สมัย และมี
มาตรฐานสากล สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย สอดรั บกั บความต อ งการผู ปกครองและชุมชน ผู  บริหารมี
ความสามารถในการวิ เคราะห สั ง เคราะห ข อมูลสารสนเทศต าง ๆ เพื่ อ
นำมาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยโรงเรียนไดนำขอมูล
ผานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School Webbased Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยโรงเรียนไดนำขอมูลผานระบบ
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สารสนเทศของสถานศึ ก ษาโดยใช ช ื ่ อ ว า SWIS (School Web-based
Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
บริ ห ารข อ มู ล ของโรงเรี ย นให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสนองต อ การปฏิ รู ป
การศึกษาโดยผูบริหารไดนำระบบ SWIS มาบริหารการทำงานทุกฝายที่
เป น ระบบและติ ด ตามได นำมาจั ด ระบบการเรี ย นการสอนโดยจั ด
ตารางสอนในระบบการเรี ย นในรู ป แบบ On-site และ On-line ครู
ออกแบบการเรียนการสอนในระบบสารสนเทศและมอบหมายตรวจติดตาม
การบานของนักเรียนในการเขาเรียนในระบบไดอยางตอเนื่อง และการเช็ค
เวลาเรียน นักเรียนสามารถเขาเรียนตามตารางสอนที่จัดในระบบ SWIS
และทำแบบทดสอบในระบบและวัดผลประเมินผลไดอยางสะดวกทุกวิชา
และทุกระดับชั้น ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ การระบายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใชระบบการบริหารดวยวงจรเดมมิ่ง (Deming
Cycle) เปนกระบวนการบริหารคุณภาพที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องประกอบดวย
1. การงางแผน (Plan) แต ง ตั ้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในการกำหนดแนวทางและวิธี การดำเนิน การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
มู ล นิ ธ ิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทยเป น กรอบในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาคุณภาพระยะ 6 ป (ปการศึกษา 2559-2564) จัดทำแผนปฏิทิน
ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เปนปจจุบัน 1 ครั้ง / ป
2. การปฏิบัติใหเปนไปตามแผน (Do) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ดำเนินตามแผนงานที่ไดกำหนดไว โดยเก็บรวบรวมขอมูลและ
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับปฏิบัติงานเพื่อใชเปนขอมูลในการดำเนินงานใน
ขั้นตอนตอไป
3. การตรวจสอบผลการปฏิ บ ั ติ ง านใหเ ป นไปตามแผน (Check)
คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา Audit ภาคเรียนละ
2 ครั้ง และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายที่กำหนดไว สรุปจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกำหนดโดผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานทุกฝาย
4. การนำผลปรับปรุงพัฒนา (Act) นำผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินภายนอกของหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศมาวิเคราะห
สังเคราะหและเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม เพื่อนำไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง และนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนในเครือง
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยสูการปฏิบัติและการพัฒ นาที่
ยั่งยืน ผลการดำเนินงานโรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่
เปนระบบและมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ผลการดำเนินแผนงานของแตละฝายมีดังตอไนไปนี้
สำนักผูอำนวยการ ผลการดำเนินงานรอยละ 98.00
ฝายธุรการ-การเงิน ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 94.00
ฝายวิชาการ ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 92.33
ฝายกิจการนักเรียน ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 95.67
ฝายบริหารทั่วไป ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 82.00
ฝายปฐมวัย ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 93.51
งานประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานรอยละ 92.20
งานนโยบายและแผน ผลการดำเนินงานรอยละ 91.40
ผลการดำเนินงานภาพรวมคิดเปนรอยละ 92.39 สูงกวาคาเปาหมายที่
กำหนด
2.3 ดำเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนิน การจัด ทำหลั กสู ตร
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นโดยดำเนินการดังนี้
และทุกกลุมเปาหมาย
1. การพัฒนาหลักสูตร ฝายวิชาการไดจัดอบรมใหครูผูสอนทุกคนได
รวมกันจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระที่สอดคลองกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการวิเคราะหใบงานพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
(1) ใบงานที่ 1 วิเคราะหวิสัยทัศน หลักการ และจุดมุงหมายหลักสูตร
(2) ใบงานที่ 2 จำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
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(3) ใบงานที่ 3 วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรโรงเรียน
(4) ใบงานที่ 4 วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ
(5) ใบงานที่ 4.1 วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น / ภูมิปญญาไทย / ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง / ทักษะการคิดสูสตวรรษที่ 21 / ประชาคมอาเซียน /
จุดเนนอื่น ๆ ตามบริบทโรงเรียน
(6) ใบงานที่ 5 คำอธิบายรายวิชา
(7) ใบงานที่ 6 วิเคราะหหนวยการเรียนรู
(8) ใบงานที่ 7 แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
2. โรงเรีย นมี การเป ด หลั กสู ตรโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ Pre-IMSP
(Pre-Intensive Math and Science Program) ใน ร ะด ั บ ป ฐ ม ว ั ยป ที่
2-3 IMSP ( Intensive Math and Science Program) ใ น ร ะ ด ั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามแนวพหุปญญาในศูนยการ
เรียนรู MILC (Multiple Intelligent Learning Center) พรอมทั้งการจัด
กิจกรรมเรียนรูภายในและภายนอกสถานที่โดยคณะครูชาวตางชาติที่เปน
Qualified Teacher ดูแลประจำชั้นคูกับครูไทย และเพื่อเปนการเปนการ
สงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโรงเรียน
จึงไดเปดโปรแกรมสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร MSP
(Math and Science Program) ในระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาป ท ี ่ 4-6
โปรแกรมอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร GP (Gifted
Program) เปนโปรแกรมที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย และโปรแกรมการเรียน
ลวงหนา APP (Advanced Placement Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ ่ ง ทั ้ ง 3 หลั กสู ตร ได มี การจัด เพิ ่ ม เติ ม เวลาเรี ยนและความ
เข ม ข น ในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร เน น พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางดานคณิต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร จั ดกิ จกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เชน คายทักษะชีวิต คาย
คณิ ต ศาสตร / วิ ท ยาศาสตร และศึ ก ษาดูง าน เป นต น อี กทั ้ ง ยั ง ส ง เสริม
นักเรียนใหมีศักยภาพเทียบเทาสากล พรอมเขาสูการแขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดครูผูสอนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรที่จบตรงสาขามีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ
ดานการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ มาจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน
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ผลการดำเนิ น การของโรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รโรงเรี ย นเซนต ห ลุ ย ส
ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )
ปการศึกษา 2564 รอยละ 95.33 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการพัฒนาครู โดยไดจัด
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กิจกรรมปฐมนิเทศครูกอนเปดภาคเรียน กิจกรรมสัมมนาคณะภราดาและผู
ร ว มบริ ห ารกั บ มู ล นิ ธ ิ ฯ กิ จ กรรมสั ม มนาครู ใ หม ร  วมกั บ ฝ า ยการศึก ษา
มูลนิธิฯ กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ ไดพัฒนา
ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยผานกิจกรรม โครงการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2564 ไดผลดังนี้
โครงการพัฒนาบุคลากร งานทรัพยากรมนุษย ไดจัดทำแบบสำรวจ
ความตองการอบรมเพื่ อ พัฒนาศักยภาพตนเองของครูและบุคลากรเพื่ อ
จัดหาสถานที่ฝกอบรมหรือวิทยากรมาจัดอบรมตรงตามความตองการของ
ครูและบุคลากร ผลการจัดโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาตนเอง งานทรัพยากรมนุษย คิดเปนร อยละ 98.50 สูงกวาคา
เปาหมายที่กำหนด
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยงานอาคารสถานที่ สังกัดฝาย
สังคมที่เอื้ อ ต อ การจั ด การเรี ยนรู อย า งมี บริหารทั่วไป ไดดำเนินการพัฒนาในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ
คุณภาพ
อาคารเรี ย นมั ่ น คง สะอาด และปลอดภั ย มี ส ิ่ ง อำนวนความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงการ
เรียนรูสำหรับผูเรียนสะทอนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เชน แหลง
การเรียนรูนักบุญหลุยสฯ รูปปนนักบุญหลุยสฯ รูปปนแมพระ คำสอนตาม
ปายนิเทศ สนามเด็กเลน สนามกีฬากลางแจง
โรงเรียนมีการจัดทำมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข โดยไดดำเนินการเตรียมความพรอมตามคูมือการ
ปฏิบัติสำหรับมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL สำหรับ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป-กลับ เพื่อขออนุญาตเปดเรียน
ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหลักเกณฑการเปดเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)
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ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรการ จัดโครงการ และกิจกรรมที่ส ง เสริ ม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีปายนิเทศความรู
ใหกับนักเรียนและผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีการจัดครูดูแลเวรชวงเชา
ชวงพัก ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรเขา-ออกบริเวณโรงเรียนตองแลกบัตรเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน
จัดหองสมุด แหลงการเรียนรู ที่มีสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอ
การใชบริการ มีสื่อเพียงพอเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมสงเสริมการอาน
การเรียนรู และการคนควาอยางหลากหลาย พัฒนาแหลงการเรียนรู และ
ใช ป ระโยชนจ ากแหล ง การเรีย นรู  ทั ้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย นเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีการดำเนินแผนงานและกิจ กรรมที ่จัดสภาพแวดล อ มทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ ตอ การจั ดการเรี ยนรู อย างมี คุ ณภาพ โดยได
ดำเนินงานแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี้
1. งานอาคารสถานที่
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 82.00
2. งานหองสมุด
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 95.82
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้ง ไวคื อ รอยละ 88.91
คาเปาหมายที่กำหนด
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีการบริหารจัดการ
เรี ย นรู  เ พี ย งพอและใช ป ระโยชน เ ต็ ม ขอมูลสารสนเทศโดยใชระบบ SWIS (School Web–based information
ศักยภาพ
System) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้น
เพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษามาผนวกเขากับกระบวนการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และสงเสริมใหการใชไดรวดเร็วและคลองตัวขึ้น ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียน ไดจัดตั้งกลุ ม
Line และ Facebook ครูและเครือขายผูปกครอง
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โรงเรียนมีการดำเนินแผนงานและกิจกรรมที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่ อ การสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู  เ พี ย งพอและใช
ประโยชนเต็มศักยภาพ โดยดำเนินแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี้
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 96.70
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว คือ รอยละ 96.70
สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
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สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 3 : ดี
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา
3. จุดเดน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานตามโครงการสรางการบริหารของโรงเรียนโดยแบงงานตาม
โครงสรางเปน 6 ฝาย ไดแก สำนักผูอำนวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหาร
ทั่วไป และฝายปฐมวัย มีการกำหนดเปาหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกำหนดเปาหมายคุณภาพมีการ
ติดตามอยางเปนระบบในระบบสารสนเทศของโรงเรีย นโดยใชร ะบบ SWIS (School Web–based information
System) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
การปรับปรุงการบริหารและการจัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สอดรับกับความตองการของผูปกครองและ
ชุมชน

4. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัด
ใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) และหลักธรรมาภิบาล
สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตามวิสัยทัศน (Vision) ทำใหโรงเรียนมีมาตรฐาน
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ระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต สงผลใหมีการปฏิบัติที่เปนแบบอยางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา
1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมไดจริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ
สำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ
1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอ
ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได

จำนวน
เปาหมาย
ครู
(ร
อ
ยละ)
ทั
ง
้
หมด
ปฏิบตั ิ ไม
(คน)
ปฏิบตั ิ
85
134

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเนนการมีปฏิสมั พันธเชิงบวก

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

94.35

ยอดเยี่ยม

√

126

94.35

√

126

94.35

√

126

94.35

√

126

94.35

√

126

94.35

128

95.64

√

128

95.64

√

128

95.64

√

128

95.64

127

94.56

127

94.56

85

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู
1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนรู
1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

จำนวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)
126

90

√

134

134

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

จำนวน
เปาหมาย
ครู
(รอยละ) ทั้งหมด
ปฏิบตั ิ ไม
(คน)
ปฏิบตั ิ

จำนวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)
127

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
√
ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูร วมกัน
อยางมีความสุข
4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
92
134
131
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ √
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ
√
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู
4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมสี ว น
√
เกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล
4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผเู รียนเพื่อ
√
นำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอ มูล
85
134
129
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู
5.1 และผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งร ว มกั น √
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ใน
การจัดการเรียนรู
5.2 นำข อ มู ล ป อ นกลั บ ไปใช ใ นการ √
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

94.56

98.07

ยอดเยี่ยม

96.18

ยอดเยี่ยม

95.76

ยอดเยี่ยม
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วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (รอยละ)

=

100 x จำนวนครูผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึ กษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. ผูบริหารและคณะครูรวมกันกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
2. ครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยให
สอดคลองกับหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล
4. เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1–6 กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย
ดานความรู สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน
ที่สาม ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ
5. นำหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู
สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดเปาหมาย
คุณภาพผูเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. ผูสอนแตละรายวิชาจัดทำประมวลการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการใชประมวลการสอน
7. ผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดแตละรายวิชา
ฝายวิชาการ รวมกับงานหลักสูตรและการสอน, งานวัดและประเมินผล กำหนดใหมีการออกแบบหนายการ
เรียนรู (ใบงานที่ 4) ที่สะทอนการวัดประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการสังเกตผูเรียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง เชน จากการ
ปฏิบัติ การตรวจชิ้นงาน การสัมภาษณ การนำเสนอผลงาน ฯลฯ มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผูเรียนรายบุคคล
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(ปพ.4 ) มีการจัดทำรายงานพัฒนาของผูเรียนแตละคน (ปพ.5 และ ปพ.6 ) ครูสามารถนำขอมูลไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียนได
ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหา
สาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )
- วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล
- เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย
ดานความรู สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน
ที่สาม ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ
- นำหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู
สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กำหนดเทคนิคและวิธีการ
เรียนรูโดยคำนึงถึงความแตกตางและพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล ระบุในแผนการสอน
- มีหนวยงานนิเทศการสอน นิเทศการสอนครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ในชีวิตได
ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2564 และหลักสูตร
ของ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line โดยผาน
ระบบสารสนเทศโดยใชระบบ SWIS (School Web–based information
System) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้น
เพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษาการปรับปรุงการบริหารและการ
จั ด การของโรงเรี ย นให เ กิ ด ความคล อ งตั ว เหมาะสม ทั น สมั ย และมี
มาตรฐานสากล โดยมีการจัดตารางสอนในระบบใหครูและนักเรียนเขาเรียน
ตามตารางสอนในระบบ มีการติดตามมอบหมายการบานในระบบ ติดตาม
นักเรียนในการเขาเรียนในแตละวิชา มีการทำแบบทดสอบในระบบ
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เพื่อใหเปนตามเปาหมายที่กำหนด ในรูปแบบ On-site ใหนักเรียนสมัคร
แจงความประสงคในการเขาเรียน มีกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ
รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีในการเรียนรูและนำเสนอผลงาน
โรงเรี ย นไดก ารจั ด การเรี ย นการสอนให ผู  เ รี ยนมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควาขอมูลความรูทั้งที่เปน
เอกสารและสื่อไดจากหองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัด
ไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุทยาน
การศึกษาเซนตหลุยส สวนพฤกษศาสตรและฐานความรู ทีสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค สังเคราะห วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของ
ตนเองได มี ก ารมอบเกี ย รติ บั ตรรางวั ล ยอดนั ก อ า นให ก ั บ นั กเรี ย น จั ด
กิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ เชน ธุดงคศึกษา การจัดนิทรรศการ
วั น สำคั ญ ต า งๆ กิ จ กรรมรั ก การอ า น กิ จ กรรมการแข ง ขั น ตอบคำถาม
สารานุกรมไทย กิจกรรมหองสมุดโครงการโรงเรียนแสนดี กิจกรรมยอดนัก
อานดีเดนประจำปการศึกษา 2564
โครงการสัปดาหหองสมุดโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 91.66
2. งานกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 96.11
3. งานกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 95.22
4. งานกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
- รายงานสรุปผลการประเมิน กิจกรรมรอยละ 94.40
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 94.35
สูงกวา คาเปาหมายที่กำหนด
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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวมกันกับงานกลุมสาระฯ ฝายวิชาการ ไดสนับสนุนใหครูมีการใชสื่อ
เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียนโดย
จัดหา จัดทำ พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควา มีการนำภูมิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั ้ ง มี ก ารประเมิ นคุ ณภาพและประสิทธิภาพของสอนอยางตอเนื่อง
มีการแลกเปลี่ย นเรียนรูโดยงานเทคโนโลยีและครูกลุ มสาระการเรี ยนรู
คอมพิวเตอรมีการอบรมใหครูทุกระดับไดเรียนรูและนำสื่อที่ผลิตขึ้นประ
ประยุ ก ต ใ ช ก ั บ การเรี ย นการสอนใน Microsoft Team ในระบบ SWIS
(School Web–based information System) ของโรงเรียนโดยกำหนดไว
ในแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบั ติ ง าน
ประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. งานจัดซื้อและผลิตสื่อกลุมสาระฯภาษาไทย
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 95.00
2. งานจัดซื้อและผลิตสื่อกลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 95.83
3. งานจัดซื้อและผลิตสื่อกลุมสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 96.25
4. งานจัดซื้อและผลิตสื่อกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 94.40
5. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 96.70
สรุปผลการประเมินการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการเรียนรู
ภาพรวมคิดเปนรอยละ 95.64 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยงานนิเทศการสอน งานกลุม
สาระฯ งานสื ่อ การสอน ฝ า ยวิ ชาการ ได ดำเนิน การพั ฒ นา และกำกั บ
ติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ชัน้ เรียน เพียงพอ พรอมใชงานไดตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวยโตะ เกาอี้
ทั้งของูเรียนและครูผูสอน บอรดสำหรับจัดนิทรรศการใหความรูภายใน
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หองเรียน จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูผูสอนในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละวิชา ครูผูสอนมีการ
บริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย นโดยเน น การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก โดยครู เ ป น
แบบอยางที่ ดี มีการชวยเหลือ นั กเรียนในการทำงาน สรางสัมพันธ ท ี ่ ดี
รับฟงปญหา ไมตำหนิ หรือสอนนักเรียนเร็วเกินไป เขาใจปญหา หาขอมูล
เพื่อใหรูสาเหตุและแนวทางการแกปญหาและใชกิจกรรมในการเรียนการ
สอน ชวยในการสรางความรักสามัคคีในกลุมรักที่จะเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข มีการเตรียมสื่อการสอนในการสอนออนไลนเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
ในรู ปแบบ On-line และ On-site โดยกำหนดไว ในแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2564
ดังนี้
1. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 95.36
2. งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 93.68
3. งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รอยละ 91.66
4. งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ รอยละ 96.11
5. งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ 95.22
6. งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 96.41
7. งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 93.67
8. งานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอยละ 94.40
สรุปผลการประเมินผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
คิดเปนรอยละ 94.56 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยงานทะเบียนและวัดผล งาน
เปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
นิเทศการสอน และกลุมสาระการเรียนรู ฝายวิชาการ ไดดำเนินการพัฒนา
และกำกับติด ตามนิ เทศการสอนของครู มีการจัดอบรมครูในหน า ยงาน
ทะเบียนและวัดผล จัดทำคูมือและระเบียบการวัดและประเมินผลใหกับ
ครูผูสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 8 กลุม
สาระฯ กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อรับการทดสอบจากหนวยงาน
ภายนอก กิ จ กรรมการทอดสอบระดั บ ชาติ พ ื ้ น ฐาน (O-NET) กิ จ กรรม
รวบรวมประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทำสารสนเทศ
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กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนให นั กเรีย นและ
ผู  ป กครอง กิ จ กรรมการซ อ มเสริ ม และแก ไ ขผลการเรี ย นของนั กเรี ย น
กิจกรรมจัดหาและจัด ทำข อสอบที่ มี คุ ณภาพในการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคเรียน ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระฯ ทั้ง 5 กลุม ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ และภาษาตางประเทศ
รวมดำเนินการออกขอสอบ และ สอบนักเรียน ระดับนักเรียนประถมศึกษา
ทุกคน
จากการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ ทำใหครูมีการตรวจสอบ ประเมิน
ความรู ความเขาใจของผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ ประเมินจากสภาพจริง
มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบใชเครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมิน ที ่เหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน
ผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล โดยให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง กำหนดไว
ในแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบั ติ ง าน
ประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. งานนิเทศการสอน
-รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 98.71
2. งานวัดและประเมินผล
-รายงานสรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 97.43
สรุปผลการประเมินผลการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเรียนเปนรอยละ 98.07 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยงานทะเบียนและวัดผล งาน
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การ นิเทศการสอน และกลุมสาระการเรียนรู ฝายวิชาการ มีการดำเนินการ
จัดการเรียนรู
พัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครู จึงทำใหครูมีการ
สะท อ นการจั ดการเรี ย นรู ก อ นการจั ดการเรี ย นรู  โดยการประชุ ม เชิง
ปฏิบัติการกอนเปดภาคเรียนเพื่อวิเคราะห็ตัวชี้วัดรายภาค รายป กอน
จัดการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู โดยการสะทอนจากการประชุม
กลุมสาระ และหลังจากการเรียนรู จากการนิเทศทั้งเพื่อนชวยเพื่อน จาก
หัวหนากลุมสาระ เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและคุณลักษณะ
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ตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
สำคัญอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูไดอยางแทจริง โดย
กำหนดไว ในแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน
ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. งานนิเทศการสอน
- รายงานสรุปผลการประเมิน รอยละ 98.71
2. งานวัดและประเมินผล
- รายงานสรุปผลการประเมิน รอยละ 97.43
3. งานวิจัยและพัฒนา
- รายงานสรุปผลการประเมิน รอยละ 92.41
สรุปผลการประเมินรอยละ 96.18 สูงกวาคาเปาหมายทีก่ ำหนด
สรุปผลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ 3 : ดี
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา

จุดเดน
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับครูผูสอน
2. หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะอันพึงประสงค /
สมรรถนะผูเรียน / ลักษณะเฉพาะ FSG และภูมิปญญาทองถิ่น
3. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
เครือขาย ขึ้นมาชวยในการกำกับติดตาม ชวยประเมินครูดานการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่มูลนิธิกำหนด

จุดควรพัฒนา
1. การเผยแพรนวัตกรรมในการเรียนรูของครูผูสอนใหหลากหลายชองทางใหมากขึ้น
2. การเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ครูควรมีการติดตามนักเรียนเขาเรียนในระบบใหครบตาม
เวลาและปฏิทินการวัดผลประเมินผลตามที่กำหนด

การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
1. โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการ
สอนของครู จึงทำใหครูมีการสะทอนการจัดการเรียนรู กอนการจัดการเรียนรู
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
93.54
95.70
93.43
94.01
94.18
87.61
96.36
92.59
94.10
96.11
95.61
84.55
94.97
92.59
92.39
95.33
98.50
88.91
86.70
95.76
94.35
95.64
94.56
98.07
96.18

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. นำเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยมใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและ
ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผูเรียนมีความสามารถ
ในการอานและการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
กำหนดปรากฏอยา งชัดเจน ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในดานการบริหารจัด การของผู บริ ห าร
สถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ดำเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนา และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห ออกแบบและการ
จัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการ
เรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล และการประเมินผลจาก
สภาพจริงทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาใหความสำคัญกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผู
มีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ และมีความสามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรม
2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ
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5. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข
7. บริหารจัดการตามวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
8. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
9. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุ ยส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษาสู วิ ถีส ากล และตามแนวทางจิ ตตารมณน ักบุ ญหลุ ยส มารี ย
กรีญอง เดอ มงฟอรต
11. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุ ษยสูวิ ถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนั กบุ ญหลุ ย ส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเดน
คุณภาพดานผูเรียน
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดังทองถิ่นสูงขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู และนักเรียนกลาแสดงออก ราเริง แจมใส สุขภาพกายแข็งแรง และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด
2. ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดว ยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนัก เรีย นอยู ในระดับดีเยี ่ ย ม
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระฯ ที่มีการทดสอบและ
ตอเนื่องมาโดยตลอด
3. ผูเรียนมีสุขภาพรางการยแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา
ระเบียบสังคม
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารทุก
ฝายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ทุกฝายดำเนินงานตามแผนงานตามโครงการสรางมีการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่กำหนดไว และมีการติดตามที่เปนระบบ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อไปพัฒนาอยางระบบ โรงเรียนใช
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุก
ฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา
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แผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
2. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศโรงเรียนไดดำเนินการจัดทำนวัตกรรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดย
ใช ช ื ่ อ ว า SWIS (School Web-based Information System) เป น Web Application ที ่ ใ ช เ ป น เครื ่ อ งมื อ ในการ
บริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารนำมาพัฒนากระบวนการบริหาร
ครู และนั ก เรี ยนใช ในการพั ฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ ก ารระบายของโรคติด เชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)
ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเรื่องการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดรับกับสถานกาณการแพรระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
2. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
3. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ และแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
4. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย
และนำผลไปพัฒนาในการเรียนการสอน

2. จุดควรพัฒนา
1. ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนมากขึ้น
2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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3. ครู ควรจั ดกิ จกรรมเนน ให ผ ู  เ รี ย นได มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห คิ ดสั งเคราะห อ ย า ง
หลากหลาย และใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง
4. ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีให
มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหลงการเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และธรรมชาติวิชา
6. ครูควรนำภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู

3. แนวทางการพัฒนา
1. จัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีการกำหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการอยางชัดเจน
2. พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใชพัฒนากลุมเครือขายโรงเรียนทั้งในและตางประเทศ
3. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล วิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู
4. ศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน หรือบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ใหมากยิ่งขึ้น เชน วางแผนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกตางของผูเรี ย น
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางหรือพัฒนา
ความรูใหม ๆ ดวยตนเอง
6. พัฒนาการระบบสารสนเทศใหมีระบบ สามารถใชงานไดสะดวก/เชื่อมโยงเครือขายกับฝาย/แผนก
และหนวยงานภายในโรงเรียนและตนสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

4. ความตองการชวยเหลือ
1. การไดรับความชวยเหลือจากชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร
2. ควรมีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด เพื่อนำผลไปพัฒนาตอไป
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5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
5.1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จั ดทำหลั กสู ตรการใชภาษาอัง กฤษเป นสื ่อ ในการเรียนการสอนในรายวิ ชา English, Math, Science, Social ทุ ก
ระดั บ ชั ้ น โดยใช ต ำรากลางจากฝ ายการศึ ก ษามู ล นิ ธ ิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ล ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง
พุทธศักราช 2551
5.2 โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยผาน
ระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาโดยใช ช ื ่ อ ว า SWIS (School Web-based Information System) เป น Web
Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา
โดยผูบริหารไดนำระบบ SWIS มาบริหารการทำงานทุกฝายที่เปนระบบและติดตามได นำมาจัดระบบการเรียนการ
สอนโดยจัดตารางสอนในระบบการเรียนในรูปแบบ On-site และ On-line ครูออกแบบการเรียนการสอนในระบบ
สารสนเทศและมอบหมายตรวจติดตามการบานของนักเรียนในการเขาเรียนในระบบไดอยางตอเนื่อง และการเช็คเวลา
เรียน นักเรียนสามารถเขาเรียนตามตารางสอนที่จัดในระบบ SWIS และทำแบบทดสอบในระบบและวัดผลประเมินผล
ไดอยางสะดวกทุกวิชา และทุกระดับชั้น ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
5.3 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตในศตวรรษที่ 21 Montfortian
Education Charter โดยมุงสงเสริมพัฒนาบุคลากรไดสงเสริมใหนักเรียน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในดาน
ตาง ๆ จนเกิดเปนอัตลักษณของนักเรียน คือ “ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเดน” ที่
สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียนบรรลุผลตามที่กำหนดไว โดยจัดกิจกรรมตางๆสงเสริมนักเรียนในรูป แบบ
กิจกรรมตาง ๆ
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มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

คาเปาหมายมาตรฐาน
คา
คาเปาหมายที่
เปาหมายที่ ดำเนินการได (รอยละ/
กำหนด
ระดับคุณภาพ)
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
93

87.02

94
93

93.79
86.24

92

87.02

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

92

92.19

92
93
93

100
100
92.58

92

92.58

92
ยอดเยี่ยม

93.07
ยอดเยี่ยม

93

100

92

100

92

100

92

100
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
รอยละที่ได
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
94.54
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
93.54
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
95.70
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
93.43
แลกเปลี่ยน
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
94.01
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
94.18
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
87.61
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
96.36
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
92.59
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
94.10
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
96.11
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
95.61
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
84.55
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
94.07
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
92.59
2,2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
92.39
2.3 ดำเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
95.33
อยางมีคุณภาพ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
98.50
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยาง
88.91
มีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ
96.70
การจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
95.76
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
94.35
ประยุกตใชในชีวิตได
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
รอยละที่ได

คะแนน
4.73
4.68
4.79
4.67

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4.70
4.71
4.38
4.82
4.63
4.71
4.81
4.78
4.23
4.70
4.63
4.62
4.77

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4.93
4.45

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

4.84

ยอดเยี่ยม

4.79
4.72

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

คะแนน

ระดับคุณภาพ
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3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู

95.64
94,56
98.07
96.18

4.78
4.73
4.90
4.81

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

คาเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
คาเปาหมายมาตรฐาน
มาตรฐาน สพฐ. (3 มาตรฐาน)
คาเปาหมายที่
คาเปาหมายที่
กำหนด
ดำเนินการได
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ระดับยอดเยี่ยม
94.54
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
80
93.54
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
80
95.70
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
85
93.43
ความคิดเห็น และแกปญหา
3) มีความสามารถในกสรางนวัตกรรม
85
94.01
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
88
94.18
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
78
87.61
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
85
96.36
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
90
92.59
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
85
94.10
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
90
96.11
3) การยอมรับที่อยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
90
95.61
4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
85
84.55
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
94.07
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
90
92.59
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
90
92.39
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
92
95.33
และทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
92
98.50
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต
ได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ระดับยอดเยี่ยม
90
90
ระดับดีเลิศ
85

ระดับยอดเยี่ยม
88.91
96.70
95.76
94.35

85
90
92
85

95.64
94.56
98.07
96.18

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 90 - 100
รอยละ 75 -89
รอยละ 60 - 74
รอยละ 50 - 59
ต่ำกวารอยละ 50
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน
2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวบงชี้ที่
1
2
3
4
5
6
9

8

11

9

12

10

6

11
12

7
10

ชื่อตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ดีมาก
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
ดีมาก
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ดีมาก
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ดีมาก
เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
ดีมาก
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน
ดีมาก
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
ดีมาก
สถานศึกษา
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
ดี
สำคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ดี
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
ดี
เอกลักษณของสถานศึกษา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุมตัวบงชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
นักหนัก
คะแนน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
คะแนน
ที่ได
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
5.00
5.00
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
5.00
5.00
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
5.00
5.00
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
10.00
10.00
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
10.00
10.00
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่
35.00
31.00
เนนเด็กเปนสำคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
15.00
12.50
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
4.89
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
2.50
2.50
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
2.50
2.00
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
2.50
2.50
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
2.50
2.50
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน
เลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
92.89
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
o ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป  ใช  ไมใช
o มีตัวบงชี้ที่ไดรับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้จาก 12 ตัวบงชี้  ใช  ไมใช
o ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช  ไมใช

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

159

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดวยอารมณและจิตใจสมวัย
ตังบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
กลุมตัวบงมาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน
เลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

2.50

2.50

ดีมาก

15.00

12.50

ดี

2.50

2.50

ดีมาก
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ชื่อตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนเด็กเปนสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

35.00

31.00

ดี

5.00
100.00

4.98
92.89

ดีมาก
ดีมาก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไดแก
ลำดับที่

ตัวบงชี้ที่

ชื่อตัวบงชี้

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
6
7
8
9

9
10
11

10
11
12

12

5

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกกลุมตัวบงชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

9.77
9.90
9.87
9.53
12.21
9.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.98

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

90.16

ดีมาก

162

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
o ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป  ใช  ไมใช
o มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ไป  ใช  ไมใช
o ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน ไป  ใช  ไมใช
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน / วิสยั ทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.77
9.90
9.87
9.53
12.21

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกัง
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการนอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน
ศึกษาและตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

9.00

ดีมาก

5.00

4.98

ดีมาก

100.00

90.16

ดีมาก

จุดเดน
1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑที่กำหนด แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ
ไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอบเมาและอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษาตนเองให
ปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว มีความมั่นคงทางอารมณกลาแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสม
กับวัย ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน มีความสุขกับการเรียน และมีพัฒนาการดานสุนทรียภาพเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เปนลูกที่ดีของพอแม หรือผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน และมีการบำเพ็ญประโยชนตอสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนด มีน้ำใจ
ชวยเหลือพอแม ชวยเหลือโรงเรียน และชวยเหลือสังคม มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง รูจักคนควาหาความรู
จากการอานและใชเทคโนโลยีสานสนเทศ สามารถเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
รวมทั้งมีความสามารถดานการคิด และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี ผลการพัฒนาใหบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาคือ “จริยธรรมเดน เนนจิตตารมณ” เปนผลให
ผูเรียนมีความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื่น ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ “ศิษยเซนตหลุยส สวัสดีนอบนอม” รูจักทักทายดวยการไหว และกลาว
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ทักทายดวยถอยคำสุภาพ และผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ” ใหผูเรียนไดเรียนวิชา Math, Science, Social, English,
Computer และ Moral เปนภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปน อยางดี
2) ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลให
ผูเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ
สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูทั้งดานการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน
และการควบคุมคุณภาพขอสอบใหมีประสิทธิผล และสงเสริมใหครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก สามารถจัดไดตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด และมีพัฒนาการ
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1) ผลการสอบ O-NET ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2) การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ 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 ตามที่กำหนดเปนนโยบายของสถานศึกษาใหครบถวนและครูควรสอดแทรกคุ ณลักษณะการเป น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน โดยควรดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3) ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องดีอยูแลว แตควรสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก สงเสริมการเรียนรูการทำโครงงานตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง

165

4) ผูเรียนคิดเปน ทำเปนดีอยูแลว แตควรฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติ
กิจกรรมจริง ฝกการทำงานเปนทีมและฝกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุม โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
5) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลการสอบ O-NET ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ใหสูงขึ้น โดยครูเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง จัด
กิจกรรมสอนซอมเสริมดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจใฝรูใน 3 กลุมนี้มากขึ้น และสงเสริรวมให
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการ Intensive Course กิจกรรมจัดติวใหกับนักเรียนเตรียมสอบ O-NET โครงการเพชร SLC กิจกรรมเขา
รวมการแขงขันทักษะดานวิชาการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาการ กิจกรรมคายวิชาการ โครงการคายเพื่อนักบุญมงฟอรต เปนตน
6) สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษาดี อยูแลว แตควรสงเสริมใหผูเรียนมีการดำเนินชีวิตตามแบบทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ
มงฟอรต ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความรับผิดชอบ ความทุมเท ความเสียสละ ความวิริยะ ความนอบนอ ม
การอุทิศตน และการเปนแบบอยางที่ดี โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ดีมากอยูแลว แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเนน จุดเดนของสถานศึกษาใหหลากหลาย
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชุมชนและองคกรภายนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว แต
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาใหหลากหลายมากขึ้น เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
ควรดำเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง
1. ดานการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแลว แตควรพัฒนา
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาดีมากอยูแลว แตควรวิเคราะหขอเสนอแนะของ สมศ. นำผลการวิเคราะหมากำหนดเปนนโยบายในการ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามข อเสนอแนะให ค รบถ ว น และดำเนิ นการปฏิ บั ต ิ เพื ่ อ ส ง เสริ ม กลยุ ท ธ (ข อ 13) เรื ่ อง
กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโดยการดำเนินงานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
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2. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู เรื่องการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของ
ผูเรียน เชน มีมุมสื่อ มุมหนังสือสำหรับศึกษาคนควาในหองเรียน มุมผลงานที่แสดงความกาวหนาทางการเรียนของ
ผูเรียน การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา
ขนาดของจอภาพ ความชัดเจนของสื่อ แสงสวางภายในหอง และจำนวนผูเรียน และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ใชสื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษามี ระบบการประกั นคุ ณภาพภายในที ่เป นระบบอยู แล ว แตค วรจั ดอบรมให ความรู เรื่ อง
มาตรฐานการศึกษา และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหแกครูและบุคลากรในการวางแผน
พั ฒ นาระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาให เข ม แข็ ง และเป นต นแบบให แก สถานศึก ษาในกลุ ม
สถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจมาเยี่ยมชม โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดานภายใน 2 ป
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
1. SWIS สารสนเทศแหงการเรียนรู
ปจจุบันการศึกษาผานระบบออนไลนเปนสิ่งสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากดังนั้นการจัดทำ
“SWIS สารสนเทศแหงการเรียนรู” เปนการนำแนวคิดในการนำระบบ SWIS ( School Web- based Information
System) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
มาผนวกรวมเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูทั้ง
ในดานสารสนเทศทั่วไปของสถานศึ กษา และความรูทั่วไปจากแหลง ข อมูลตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. 84 ฐานความรูตามรอยพอหลวง
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เห็นควรใหผูเรียนไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระองค จึงไดจัด
โครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง จำนวน 84 ฐานขึ้น และจะจัดทำเพิ่มที่ละฐานใหผูเรียนไดเรียนรู ซึ่งสอดรับ
กับการปฏิรูปการศึกษาที่ใหความสำคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยสถานศึกษาไดรวมกัน
วางแผนกำหนดรายชื่อ กำหนดสถานที่ และจัดทำฐานการเรียนรูจำนวน 84 ฐานรวมกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ โดยทำกิจกรรมธุดงคศึกษา ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเปนปฏิทินใหทราบ
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รายละเอียดแนบทายประกาศ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
ระดับดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
80
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
80
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
85
คิดเห็น และแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
85
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
88
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
78
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
85
คาเปาหมาเฉลี่ยคาเปาหมาย 1.1
83.50
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
90
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
85
2. ความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
90
ประเพณีและภูมิปญญาไทย
3. ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
90
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
85
คาเปาหมายเฉลี่ยคาเปาหมาย 1.2
87.50
คาเปาหมายเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1
85.50
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
90
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
90
2.3 ดำเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
92
กลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
92
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
90
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
90
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
คาเปาหมายเฉลี่ย มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
คาเปาหมายเฉลี่ย มาตรฐานที่ 3
คาเปาหมายเฉลี่ยภาพรวม 3 มาตรฐาน
คาเปาหมาย 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.00 - 100
5
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.00 - 89.99
4
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 60.00 - 74.99
3
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.00 - 59.99
2
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 00.00 - 49.99
1

ระดับคุณภาพ
90.66
ระดับดีเลิศ
85
85
90
92
85
87.40
87.85
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
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โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
โครงสรางหลักสูตร ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ
สาระการเรียนรู
กิจกรรม
จำนวนชั่วโมง/วัน
สำคัญ
แกนกลาง
ประจำวัน
2-3 ป
3-4 ป
4-5 ป
6 กิจกรรม
1. ดานรางกาย
1.เรื่องราว
1.กิจกรรมเคลื่อน 10 นาที 20 นาที 20 นาที
2. ดานอารมณและ เกี่ยวกับตัวเด็ก
ไหวและจังหวะ
จิตใจ
2.เรื่องราว
2.กิจกรรมเสริม 20 นาที 30 นาที 30 นาที
3. ดานสังคม
เกี่ยวกับบุคคล
ประสบการณ
4. ดานสติปญญา และสถานที่
3.กิจกรรมสราง 20 นาที 30 นาที 30 นาที
แวดลอมเด็ก
สรรค
3.ธรรมชาติ
4.กิจกรรมเสรี/ 20 นาที 30 นาที 30 นาที
รอบตัว
เลนตามมุม
4.สิ่งตางๆรอบตัว 5.กิจกรรม
20 นาที 30 นาที 30 นาที
เด็ก
กลางแจง
6.กิจกรรมเกม
20 นาที 30 นาที 30 นาที
การศึกษา

5-6 ป
20 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที

ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกป
ภาคเรียนที่ 2 เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 มีนาคม ของทุกป

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

*** ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
*** นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด การเรียนรูเชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา แหงชาติ
2 สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ จำเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี ประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
5 พั ฒ นาครู ให ม ี ท ั ก ษะ ความรู และความชำนาญในการใช เทคโนโลยี ด ิ จิ ท ัล ป ญญาประดิ ษ ฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
6 ส งเสริมใหใช ภ าษาท องถิ ่น ร วมกั บภาษาไทยเป นสื่ อ จัด การเรียนการสอนในพื ้นที่ ท ี่ ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร และใชภาษาที่สาม
ในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7 ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
8 พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
9 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง ประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
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10 สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และสราง
รายได
11 สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12 พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center:
HCEC)
13 ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ เปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP
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