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ก

คานา
ปี การศึกษา 2562 เป็ นปี ที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยได้เริ่ มโครงการจัดภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้ใหม่อย่าง
เป็ นทางการ ในขณะที่เตรี ยมการมาเป็ นเวลาหลายปี การระดมทุนเพื่อการสร้างอาคารปฐมวัยและปรับปรุ งอาคาร
สถานที่ เดิ มของโรงเรี ยน จาเป็ นต้องอาศัยงบประมาณสู งอย่างที่ โรงเรี ยนไม่เคยมี ป ระสบการณ์ เช่ นนี้ ม าก่ อน
ด้วยความมุ่งมัน่ ของสมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชู ปถัมภ์และสมาคมผูป้ กครองและครู
ของโรงเรี ยนที่เป็ นแกนนา ความช่ วยเหลื อได้หลัง่ ไหลมาอย่างน่ าอัศจรรย์ในปี แรกของการระดมทุ น โรงเรี ยน
ได้รับการสนับสนุนเกินเป้ าหมายที่วางไว้สาหรับปี แรก ทาให้สามารถเริ่ มต้นโครงการก่อสร้างได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
โรงเรี ยนขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่รักโรงเรี ยน และได้รับความช่วยเหลือเพราะเห็นพ้องต้องกันว่า โรงเรี ยนแห่ งนี้
ควรจะยืนหยัดรับใช้สังคมไทยด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป ด้วยความพร้อมทางกายภาพและบุคลากรที่มีการ
พัฒนาปรับปรุ งอยูเ่ สมอ โรงเรี ยนได้รับความไว้วางใจจากศิษย์เก่าและผูป้ กครองนักเรี ยน
และในปี การศึกษา 2562 นี้ โรงเรี ยนได้จดั การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษ ขึ้ นอี กครั้งหนึ่ ง ห่ างจาก
การจัดครั้งก่ อน 5 ปี ซึ่ งก็ประสบความส าเร็ จอย่างงดงาม ที มนักเรี ยนเก่ าที่ ท างานในแวดวงการแสดงที่ เข้ามา
ร่ วมกัน ท างานกับ น้อ ง ๆ นัก เรี ย นปั จจุ บ ัน ล้วนภาคภู มิ ใ จในคุ ณ ภาพภาษาอัง กฤษของน้ อง ๆ รวมทั้ง ความ
กระตือรื อร้น ที่จะเรี ยนรู ้ ที่จะแสดงออก และได้รับประสบการณ์ ตรงกับงานที่ทา้ ทายความสามารถเป็ นอย่างยิ่ง
“คุณภาพเยีย่ งมืออาชีพ” คือ เป้าหมายของเรา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้เกิดขึ้นจากความร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกฝ่ าย ในการประเมินความมี
คุณภาพของโรงเรี ยน เราต้องการรักษาคุ ณค่าที่ดีงามที่ มีมาแต่อดี ต แก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่มี และริ เริ่ มสิ่ ง
ใหม่ๆที่นาพาให้โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย เพื่อสามารถยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพยิง่ ๆขึ้น

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

ก
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ส่ วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย รหัส 1110100111 เลขที่ 534 แขวง/ตาบล ลุมพินี เขต/อาเภอ ปทุม วันจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ : 0 - 2252 - 6316, 0 - 2252 6524, 0 - 2254 - 9724 โทรสาร: 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023 email : materdei@m.materdei.ac.th website :
www.materdei.ac.th ได้รับอนุ ญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2480 เปิ ดสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวนนักเรี ยน 2,002 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) จานวนบุคลากรทั้งหมดในโรงเรี ยน
244 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เนินเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาโรงเรี ยนประจาปี 2561 - 2565
2.2 แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2562
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
2.4 สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปี การศึกษา 2562
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ ปี การศึกษา 2562
2.6 รายงานการประชุมของทีมอนุบาล ปี การศึกษา 2562
2.7 รายงานสรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพของเด็กนักเรี ยน ปี การศึกษา 2562
2.8 เอกสารโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา และหลักสู ตรระดับปฐมวัย
2.9 แผนการจัดประสบการณ์
2.10 สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก
2.11 บันทึกผลการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน
2.12 แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
2.13 ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก
2.14 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2.15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2561
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3) ความโดดเด่ นของสถานศึกษา
3.1 ด้านคุณภาพเด็ก
1. อัตลักษณ์ความเป็ นอนุบาลมาแตร์เดอี มีความชัดเจน เด็ก ๆมีลกั ษณะเฉพาะของความเป็ นอนุบาล
มาแตร์ มีความร่ าเริ ง เบิกบาน กิริยามารยาทงดงาม รักที่จะมาโรงเรี ยน
2. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในการเรี ยนรู ้ ของตนเอง สามารถช่ วยตัวเองได้ในการรับประทานอาหาร
เข้าห้องน้ า ล้างมือ และปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์
3. เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่น เข้าใจความหมายของความสุ ขในฐานะผูใ้ ห้
3.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ
1. โรงเรี ยนมีหลักสู ตรที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มี
การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่น และ การลงมือปฏิบตั ิ ที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ของเด็ก
2. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงให้ความสาคัญในการสร้าง
รากฐานที่มนั่ คงในระดับปฐมวัย รวมทั้งการเชื่ อมรอยต่อกับประถมศึกษา มีการประชุ มกับระดับประถม 1 - 2 อย่าง
สม่าเสมอ
3. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการสร้าง
ทัก ษะ และพัฒ นาตนเองเพื่ อ การจัดการศึ ก ษาในโรงเรี ยนให้ มี เอกภาพอยู่ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน โดยมี แผนพัฒ นา
โรงเรี ยน (พ.ศ. 2561 - 2565) กากับ
4. ผูบ้ ริ หารให้คาปรึ กษาและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา แสวงหาความรู ้และติดตามความเคลื่อนไหว
ในวงการศึกษาปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนมีความทันสมัย และมีส่วนร่ วมใน
การจัดทาหลักสู ตรปฐมวัยของสถานศึกษา
5. ที ม งานครู ใ นระดั บ อนุ บ าลของโรงเรี ยนปฏิ บ ัติ ง านด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กัน อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนึ่ งเดียวกัน โดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรี ยน สร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ให้
เด็ก ๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
6. ผูป้ กครอง ชุ มชน ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็ น
อย่างดี
3.3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครู มีความรู ้ ความสามารถ เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของเด็ก จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้
เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ
2. ครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
3. ครู มีความอดทน มุ่งมัน่ ในการทางานและพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ครู ให้ความร่ วมมือกับพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็ก สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
และยินดีให้ช่วยเหลือแนะนา เพื่อร่ วมกันในการพัฒนาเด็ก
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4) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่ อไปอย่ างไรให้ ได้ ระดับคุณภาพทีด่ ีขนึ้ กว่ าเดิม 1 ระดับ
จากจุดที่ควรพัฒนา โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
4.1 แผนการดาเนินการที่ 1
การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยนมาใช้วางแผน ปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา โดยน าข้อมู ล จากรายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) ในส่ วนของจุ ด ที่ ค วรพัฒ นาของแต่ ล ะมาตรฐาน มา
วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อไป กาหนดประเด็นการพัฒนา
ที่ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ท และสภาพการด าเนิ น งานของโรงเรี ย น โดย จัด ท าเป็ นงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมใน
แผนปฏิ บ ัติการประจาปี การศึ กษาต่ อไป จากนั้นดาเนิ นการพัฒ นา ตรวจสอบ อย่างเป็ นระบบและต่ อเนื่ องด้วย
วัฏจักรง่าย ๆ Continue – Start - Stop
4.2 แผนการดาเนินการที่ 2
การใช้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนและผลการประเมิน
ภายในมาใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ดังเช่ น ด้านของคุ ณภาพเด็ก ควรมีการส่ งเสริ มให้เด็กเป็ น
ผูด้ ู แลสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเป็ นปรกติวิสัยด้วยความเข้าใจในความสาคัญของหน้าที่ และควรส่ งเสริ มให้มีความกล้า
หาญในการพูดแสดงความคิดเห็น และซักถามด้วยความสนใจใฝ่ รู ้ สาหรับด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารและครู ควรเพิ่มพูนความรู ้ที่นามาประยุกต์ใช้ได้ เช่ นเรื่ องของ EF (Executive Function) ครู อนุบาลควรเป็ น
แบบอย่างแก่เด็ก ๆในการรักการอ่านและควรเพิ่มเติมความรู ้ในเรื่ องของจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อเข้าใจเด็ก ๆได้มาก
ยิง่ ขึ้น และช่วยให้ผปู ้ กครองสามรถส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก ๆได้อย่างเหมาะสม ส่ วนในด้านการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ ครู ควรเพิ่มความกระตือรื อร้นในการอ่านแก่เด็ก ๆ ให้สามารถตั้งคาถามเพื่อสื บหาความรู ้และ
กระตุน้ ให้เด็ก ๆ รู ้จกั ฟังผูอ้ ื่นอย่างมีสมาธิ จดจ่อ ด้วยความสนใจ
5) นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ ี
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินภายใน ปี การศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและ
การจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ มีจุดดีที่น่าเป็ นแบบอย่างได้ ดังนี้
5.1 Mater Dei Learning Cycle เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารและครู ทุกคนให้ความสาคัญ และส่ งผลให้
นักเรี ยนมีคุณภาพยิง่ ขึ้นในการเรี ยนการสอน และใน metacognition ของผูเ้ รี ยน
5.2 ความเป็ น Professional Learning Community ของกลุ่มผูบ้ ริ หารและครู มีสูง จึงทาให้การทางานไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่ าเสมอ และเรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งปั นกัน ครู มีความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
และมีความอุทิศตนสู ง ส่ งผลสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเช่นกัน
5.3 ความมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเก่า และผูป้ กครองในการส่ งเสริ มสวัสดิภาพของครู และสนับสนุ นครู
ในการจัดการศึกษา และสนับสนุนปั จจัยในการปรับภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้ใหม่ของโรงเรี ยน
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2561 - 2565
2.2 แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2562
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2562
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส ปี การศึกษา 2562
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ ปี การศึกษา 2562
2.6 รายงานการประชุมของฝ่ ายต่าง ๆ
2.7 รายงานการประชุม 8 กลุ่มสาระ ปี การศึกษา 2562
2.8 สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปี การศึกษา 2562
2.9 สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2562
2.10 รายงานสรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2562
2.11 รายงานสรุ ปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี การศึกษา 2562
2.12 เอกสารโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา และหลักสู ตรสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
2.13 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และบันทึกหลังสอน ปี การศึกษา 2562
2.14 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.15 สมุดรายงานผลการเรี ยนรู ้
2.16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2561
3) ความโดดเด่ นของสถานศึกษา
3.1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) มีระดับ
คะแนนสู ง
3. ความก้าวหน้าของนักเรี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและเขียนเรี ยงความ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ
4. ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นสามารถเข้าเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
ตามความต้องการ
5. นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา เสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วมและพร้อมรับใช้สังคม
6. นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน สามารถทางานเป็ นทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็น
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และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
7. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ
1. ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารและการจัดการคุณภาพของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ใช้หลักการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม เน้นกระบวนการทางานที่มีการทบทวนตนเองอย่างสม่าเสมอ ด้วยวัฏจักรง่าย ๆ ของ continue - stop
– start
2. ความมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
3. คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของโรงเรี ยน ทั้งด้วยการให้
คาแนะนา การเป็ นวิทยากร
4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
5. จัดสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทศั น์ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
3.3 ด้านกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1. ครู มี ค วามตั้ง ใจ มุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาการสอนอย่างเต็ ม ศัก ยภาพและเต็ม เวลา ปฏิ บ ัติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี วิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ โดยจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยนวัตกรรมของโรงเรี ยน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีที่หลากหลาย และสามารถไตร่ ตรองสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้
2. ครู มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมากขึ้น และกระตุน้ ให้ นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูล
และนาเสนอรายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ครู ใช้วิธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ มี ความหลากหลาย เป็ นการประเมิ น เพื่ อ ให้ผูส้ อนน าผลมา
ปรับปรุ งและพัฒนา ทาให้เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มีความชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้
4. ครู ทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี ที่ ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับ การเอาใจดู แล
พิเศษแตกต่างจากผูอ้ ื่น
5. ครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนรู ้
4) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่ อไปอย่างไรให้ ได้ ระดับคุณภาพทีด่ ีขนึ้ กว่ าเดิม 1 ระดับ
4.1 แผนปฏิบตั ิงานที่ 1
การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยนมาใช้วางแผน ปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา โดยน าข้อมู ล จากรายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) ในส่ วนของจุ ด ที่ ค วรพัฒ นาของแต่ ล ะมาตรฐาน มา
วิเคราะห์ หาแนวทางการปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เพื่ อวางแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาอย่างต่ อไป ก าหนดค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็ จ และประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริ บท และสภาพการดาเนินงานของโรงเรี ยน โดยจัดทาเป็ นงาน
โครงการ หรื อกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษาต่อไป จากนั้นจึงดาเนินการพัฒนา ตรวจสอบอย่างเป็ น
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ระบบและต่อเนื่องด้วยวัฏจักรง่าย ๆ Continue – Start - Stop
4.2 แผนปฏิบตั ิงานที่ 2
การใช้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ซึ่ งเป็ นการนาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนและ ผล
การประเมินภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ โดยในด้านของคุณภาพผูเ้ รี ยนควรส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีทกั ษะในการบริ หารเวลา การสร้ างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม และการ
น้อมนาปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในชี วิตประจาวัน ส่ วนด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ ฝ่ าย
บริ หารควรเน้น การใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการสอนอย่างเหมาะสมเพื่ อกระตุ น้ ความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองของนักเรี ยนให้มี Active Learning อย่างกระตือรื อร้น และการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวิถี
ของโรงเรี ยน รวมถึงการสร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว สาหรับด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรเพิ่มคุณภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ใน ชั้นเรี ยนให้มีผลต่อการปรับปรุ งพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อท้าทายใหนักเรี ยนคิดวิเคราะห์ และคิด
เชิงซ้อน และแสวงหาความมี Literacy ของการใช้ ICT เพือ่ การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมของครู
5) การปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน พบว่า มีคุณภาพเป็ นที่ น่าพอใจ สาหรับมาตรฐานที่มีจุดดี น่า
เป็ นแบบอย่า งในปี การศึ ก ษา 2562 คื อ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการจัด การ และมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
5.1 Mater Dei Learning Cycle เป็ นกระบวนการที่ ผูบ้ ริ หารและครู ทุกคนให้ความสาคัญ และส่ งผลให้
นักเรี ยนมีคุณภาพยิง่ ขึ้นในการเรี ยนการสอน และใน metacognition ของผูเ้ รี ยน
5.2 ความเป็ น Professional Learning Community ของกลุ่ มผูบ้ ริ หารและครู มีสูง จึงทาให้การทางานไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่ าเสมอ และเรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งปั นกัน ครู มีความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
และมีความอุทิศตนสู ง ส่ งผลสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเช่นกัน
5.3 ความมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเก่า และผูป้ กครองในการส่ งเสริ มสวัสดิภาพของครู และสนับสนุ นครู
ในการจัดการเรี ยนการสอน และสนับสนุนปั จจัยในการปรับภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้ใหม่ของโรงเรี ยน
5.4 การใส่ ใจดูแลโลกที่เราอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ด้วยการมีคณะกรรมการ Green Office และคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อม ของโรงเรี ยน ที่ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง ได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่าฯ ในการสร้าง
ความเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว ที่มีภารกิจหลักในการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และนิสัยดี ๆ ในการรักษ์โลกของเรา
5.5 โรงเรี ยนมีอตั ลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนอุร์สุลินที่มุ่งหล่อหลอมนักเรี ยนให้มีจิตอาสา รักและ
รับใช้ตามจิตตารมณ์ เซอร์ เวียม การอบรมคุ ณธรรมต่าง ๆ มุ่งสู่ ความเคารพ รัก เมตตาและช่ วยเหลื อ โดยมีกิจกรรม
รองรับอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีจิตใจเอื้อเฟื้ อและจิตอาสาอย่างเห็นได้ชดั
ลงนาม.................................................... ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ 2563
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.1 โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย รหัส 1110100111 เลขที่ 534 แขวง/ตาบล ลุมพินี เขต/อาเภอ ปทุม วันจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ : 0 - 2252 - 6316, 0 - 2252
- 6524, 0 - 2254 - 9724 โ ท ร ส า ร : 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023 email : materdei@m.materdei.ac.th
website : www.materdei.ac.th ได้ รั บ อนุ ญ าตจัด ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2480 เปิ ดสอนระดับ ปฐมวัย
(อนุ บ าล 3) ถึ งระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย จานวนนักเรี ยน 2002 คน (ณ วันที่ 10 มิถุ นายน 2562) จานวน
บุคลากรทั้งหมดในโรงเรี ยน 244 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด/บริ ษทั
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริ สต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรี ยนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคู่สามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Program ได้รับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จานวนห้ องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับทีเ่ ปิ ดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดสอน
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้ อง
4
4
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
5
5
5
27
55

จานวนผู้เรี ยนปกติ (คน)
120
120
144
147
152
152
154
153
902
152
149
144
189
186
159
979
2,001

จานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)
1
1
1

รวม
120
120
144
147
152
152
154
153
902
152
149
144
190
186
159
980
2,002

1.3 จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.3.1 สรุ ปจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ ง
ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
- ผูป้ ระสานงานการศึกษาอุร์สุลิน
- ผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ านวยการ
- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รวม

1
1
2
8

1
1
1
1
3
7

ป.เอก

รวม
1
1
1
1
4
1
9

ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย
- ครู
- ผูช้ ่วยครู
รวม
3. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ครู
- ครู ต่างชาติ
รวม
4. บุคลากร
- บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
รวม

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

8

2

10

8

2

10

1
3
4

85
20
105

28
3
31

114
28
142

2
52
54

23

6

23

6

2
2

31
52
83
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

สรุ ปอัตราส่ วน
ระดับปฐมวัย
จานวนผูเ้ รี ยนต่อครู 13 : 1
จานวนผูเ้ รี ยนต่อห้อง 30 : 1
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับประถมศึกษา
จานวนผูเ้ รี ยนต่อครู 16 : 1
จานวนผูเ้ รี ยนต่อห้อง 36 : 1
ระดับมัธยมศึกษา
จานวนผูเ้ รี ยนต่อครู 16 : 1
จานวนผูเ้ รี ยนต่อห้อง 36 : 1
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1.3.2 สรุ ปจานวนครู ผ้ สู อน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนครู ผ้ สู อน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไม่ ตรงเอก ตรงเอก ไม่ ตรงเอก ตรงเอก ไม่ ตรงเอก
7
3
6
7
10
2
11
10
18
8
6
1
3
6
7
4
1
2
1
2
2
2
1
5
1

หมายเหตุ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่คิดรวมครู ต่างชาติ
1.3.3 สรุ ปจานวนครู ผ้ สู อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวนครู ผ้ สู อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ให้ระบุ
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

17

64

32

63

2
19

5
65

1.3.4 สรุ ปจานวนครู และบุคลากรทางการลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
ลูกเสื อ/เนตรนารี /
ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ลูกเสื อ เนตรนารี สารอง
ลูกเสื อ เนตรนารี สามัญ
ลูกเสื อ เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
ลูกเสื อ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
รวม

จานวน
ผู้บังคับบัญชา
9
9

จานวนวุฒิทาง
ลูกเสื อ
มีวุฒิ ไม่ มีวุฒิ
-

การจัดตั้งกองลูกเสื อ
จัดตั้ง
-

ไม่ จัดตั้ง
-

1.3.5 สรุ ปจานวนครู ที่ทาหน้ าทีค่ ัดกรอง และนักเรี ยนทีม่ ีความต้ องการจาเป็ นพิเศษ
(กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่ วม)
สถาบัน
การศึกษา
University of
Reading :
England
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน

จานวนครู ที่ทาหน้ าทีค่ ัดกรอง
จานวนนักเรียนพิเศษ
วุฒิการศึกษา : สาขา ครู ที่ทาหน้ าที่ แต่ ไม่ ได้ ขนึ้
ครู ทไี่ ด้ รับเงิน ทั้งหมด ขึน้
ไม่ ขนึ้
ทะเบียบเป็ นผู้คัดกรองของ
เพิม่ พิเศษ
ทะเบียน ทะเบียน
กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ค.ก.)
Master of Arts :
นางสาวภัทราวัลย์ วิเศษะภูติ
1
1
Inclusive Education
ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต :
การศึกษาพิเศษ

นางสาวมยุรี แข็งขยัน ***

-

ดุสิต
*** หมายเหตุ : นางสาวมยุรี แข็งขยัน มิได้เป็ นครู ประจาของโรงเรี ยน แต่เป็ นครู ประจาตัวเด็กนักเรี ยนที่เข้ามาร่ วม
ดูแลตั้งแต่เด็กเริ่ มเข้าเรี ยน
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1.3.6 สรุ ปจานวนครู ทเี่ ข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม ปี พ.ศ 2562
จานวนครู ทเี่ ข้ ารับ
การอบรม
30
20
30
32
7
17
25

หน่ วยงานทีจ่ ัดการอบรม

กิจกรรม

โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 1 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 2 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 3 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 4 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ทีมบริ หาร โดย เอสเปริ ตา้ อเล็กซานเดอร์
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 5 โดยซ.สมจิตร์ บุญครองศรี
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 6 ไทย - อังกฤษ

2. ข้ อมูลพืน้ ฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้ าหมาย

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อบรมเสริ มคนให้ครบ ประสบธรรมอันสู งส่ ง
ปั ญญาแตกฉานมัน่ คง เสริ มส่ งเป็ นคนจนสมบูรณ์
ศิษย์มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยปฏิบตั ิเซอร์เวียมในวิถีชีวิต มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก
1. คงเป้ าหมายความเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่งความเป็ นเลิศ
2. พัฒนาความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุสินที่สร้างศิษย์ให้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก
3. สร้ างเสริ มความพร้อมของบุ คลากรในการเป็ นมื ออาชี พ ในโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปด้วย
เทคโนโลยี
4. คงอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนในความเป็ นบ้านที่สองของนักเรี ยนด้วยการปรับปรุ งภูมิทศั น์
และอาคารเรี ย นให้ เป็ นโรงเรี ย นสี เขี ย ว ที่ มี ค วามทัน สมัย บนพื้ น ฐานของการรั ก ษา
บรรยากาศของโรงเรี ยน ด้วยความสานึ ก ใน พระมหากรุ ณาธิ คุ ณอย่างหาที่ สุ ดมิ ได้ที่
พระมหากษัตริ ยส์ องพระองค์ได้ทรงศึกษาในระดับปฐมวัย
1. เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในคุ ณภาพของโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิ ศที่ จดั การศึกษา
อย่างเสมอภาค คานึงถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้วยหลักการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตา
รมณ์ ข องนัก บุ ญ อัญ จลา เมริ ชี พร้ อ มน้ อ มน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ
2. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยน รู ้จกั ตั้งคาถามกับสถานการณ์ และโครงสร้างสังคมที่เป็ นอยู่ พัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมุ่งหวังจะนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
12

ยุทธศาสตร์
หรื อกลยุทธ์

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาครู ดว้ ยความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมอุร์สุลิน เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในความเป็ น
ครู มื อ อาชี พ ที่ ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต ใหม่ ต อบรั บ สั ญ ญาณแห่ ง กาลเวลา พร้ อ มด้ว ย
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการบริ หารงาน
4. สร้างบรรยากาศโรงเรี ยนที่ร่มรื่ น ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน มีสภาพที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และสังสรรค์ พร้ อมทั้งมี มุ ม สงบเพื่ อการภาวนา และไตร่ ตรองเพื่ อ
ค้นพบตัวเอง
5. เสริ มคุณค่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชนโรงเรี ยนในกิจการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็ น
หนึ่งเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีทรัพยากร และทุนเพียงพอ
เพื่อการดาเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1. ปฏิ รูปหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้วย MDLC เพื่อตอบสนองสั ญญานแห่ ง
กาลเวลา
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อความแข็งแกร่ งในภาวะผูน้ าแบบเซอร์เวียม
3. พัฒนาทักษะชีวติ เพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
4. พัฒนาครู ในความเป็ นครู มืออาชี พที่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยความมัง่ คัง่ ของ
วัฒนธรรมอุร์สุลิน
5. สานฝันวัฒนธรรมโรงเรี ยนอุร์สุลิน
6. สร้างความภูมิใจของครู ในวิชาชีพ
7. สร้างความมัน่ คงในการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน และเสริ มพลังความมีส่วนร่ วม
อย่างแข็งขัน
8. มีบรรยากาศโรงเรี ยนที่สงบ ร่ มรื่ น อบอุ่นและปลอดภัยเสมือนบ้าน
9. พัฒนาความสามารถในการใช้ ICT ของครู เพื่ อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
10. เปิ ดให้ผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่าให้มีส่วนร่ วมของชุ มชนโรงเรี ยนอย่างเป็ นหนึ่ งเดี ยว
กลมเกลียวและสันติ
11. การบริ หารงบประมาณที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน
“เซอร์เวียม” โรงเรี ยนมุ่งสร้างคุณลักษณะของนักเรี ยนให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้
การเป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมที่เที่ยงตรงมีความสงบ มัน่ คง
มีสติ และเข้มแข็งในจิตใจและจิตวิญญาณ
“ SERVIAM ” เซอร์ เวีย มเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องการเป็ นผู ร้ ั ก และรั บ ใช้ที่ มี อ ยู่ใ นนัก เรี ย น
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยทุกคน
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3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปหลักสูตร
และการจัดการ
เรี ยนการสอนด้วย
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สัญญาณแห่ง
กาลเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาครู ในความ
เป็ นครู มืออาชีพที่
ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกด้วยความมัง่
คัง่ ของวัฒนธรรม
อุร์สุลิน

โครงการ
(เลขที่ของ
โครงการเรียง
ตาม
แผนปฏิบัติการ)

เป้าหมาย
ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

มาตรฐาน
สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

3
1. โครงการ
อนุบาลเรี ยนรู ้ กิจกรรม
คิดเป็ น
อย่าง
ร้อยละ 90
สร้างสรรค์
ค้นหา
พรสวรรค์ใน
ตนเอง

5

100

5

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

4. โครงการ
ครู อนุบาลมือ
อาชีพ

5

95.83

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

92.80

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

83.33

4

มาตรฐานที่
1, 3

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

5

96.90

5

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100
3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 80

5. โครงการ
ครู ระดับ
ปฐมวัย
ร่ วมมือในทิศ
ทางเดียวกัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. โครงการ
กิจกรรม
ปฏิรูปหลักสูตร พัฒนา
และการจัด การ หลักสูตรกลุ่ม คิดเป็ น
ร้อยละ
เรี ยนการสอนด้วย สาระฯ วิชา
100
MDLC เพื่อ
ภาษาไทย
ตอบสนอง
2
สัญญาณแห่ง
3. โครงการ
กิจกรรม
กาลเวลา
เสริ มสร้าง
คิดเป็ น
ทักษะการ
ร้อยละ 90
เรี ยนรู ้กลุ่ม
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นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

โครงการ
ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปหลักสูตร
และการจัด การ
เรี ยนการสอนด้วย
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สัญญาณแห่ง
กาลเวลา

(เลขที่ของ
โครงการเรียง
ตาม
แผนปฏิบัติการ)

เป้าหมาย
ปริมาณ
(จานวน)

สาระสังคม
ศึกษา
4
4. โครงการ
พัฒนาทักษะ กิจกรรม
คิดเป็ น
การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ร้อยละ 80
บนพื้นฐาน
ของความรัก
เมตตา และ
เป็ นหนึ่ง
เดียวกัน
5
5. โครงการ
กิจกรรม
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน คิดเป็ น
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70
และ
เทคโนโลยี
6
6. โครงการ
ปรับหลักสูตร กิจกรรม
สุขศึกษา-พล คิดเป็ น
ร้อยละ 90
ศึกษาเพื่อ
ทักษะชีวติ

ผลสาเร็จ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

5

97.75

5

มาตรฐานที่
1, 3

5

96

5

มาตรฐานที่
1, 3

5

96.30

5

มาตรฐานที่
1, 3

7. โครงการ
หลักสูตรการ
จัดการเรี ยนรู ้
วิชาการงาน
อาชีพ

6
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 90

5

84.85

4

มาตรฐานที่
1, 3

8. โครงการ
พัฒนา
หลักสูตรและ

6
กิจกรรม
คิดเป็ น

5

65.96

2

มาตรฐานที่
1, 3
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การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

โครงการ
ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปหลักสูตร
และการจัด การ
เรี ยนการสอนด้วย
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สัญญาณแห่ง
กาลเวลา

(เลขที่ของ
โครงการเรียง
ตาม
แผนปฏิบัติการ)

เป้าหมาย
ปริมาณ
(จานวน)

ร้อยละ
การเรี ยนการ
100
สอนวิชา
ศิลปะที่เน้น
นักเรี ยนเป็ น
สาคัญ
3
9. โครงการ
กิจกรรม
Broaden
คิดเป็ น
Horizon of
ร้อยละ
Students
100
through
“Foreign
Language
Skills”
3
10. โครงการ
ก้าวต่อไปของ กิจกรรม
คิดเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น

ผลสาเร็จ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

การเรี ยนการสอน การวัด
และประเมินผล

5

90

5

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

5

90

5

มาตรฐานที่
1, 3

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

2
11. โครงการ
หลักปรัชญา กิจกรรม
ของเศรษฐกิจ คิดเป็ น
ร้อยละ 80
พอเพียง

5

100

5

มาตรฐานที่
1, 3

12. โครงการ
ฉันเลือก
เพราะฉันรู ้
และชอบ

5

86.62

4

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ
100

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100
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นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปหลักสูตร
และการจัด การ
เรี ยนการสอนด้วย
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สัญญาณแห่ง
กาลเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อความ
แข็งแกร่ งในภาวะ
ผูน้ าแบบ
เซอร์เวียม

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

13. โครงการ
การจัด
หลักสูตรและ
การเรี ยนการ
สอนเพื่อ
ตอบสนอง
นร.เป็ นราย
กรณี
14. โครงการ
การจัด
การศึกษาเชิง
คุณภาพ

1
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

100

5

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

95.40

5

มาตรฐานที่
1, 3

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

15. โครงการ
การบูรณาการ
ระหว่างกลุ่ม
สาระฯ ในแต่
ละระดับชั้น

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

100

5

มาตรฐานที่
1, 3

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การประเมิน
กิจกรรมของ
นักเรี ยนด้วย
การใช้Rubrics
2. โครงการ
MDLC ใน
ระบบผูน้ า
นักเรี ยน

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

64

2

มาตรฐานที่
1, 3

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

86.60

4

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
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นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

75

3

มาตรฐานที่
1, 3

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

95

5

มาตรฐานที่
1, 3

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
30

5

90.63

5

มาตรฐานที่
1, 3

2. โครงการ
ศิลปะเพื่อ
ชุมชน

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

96.66

5

มาตรฐานที่
1, 3

3. โครงการ
การแสดง
ผลงาน
ทางด้านศิลปะ

5
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

90

5

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อความ
แข็งแกร่ งในภาวะ
ผูน้ าแบบ
เซอร์เวียม

3. โครงการ
ปรับหัวข้อจริ ย
ศึกษาเพื่อนาสู่
การมีส่วนร่ วม
อย่างแข็งขัน
ในโลก
4. โครงการ
บูรณาการการ
เรี ยนการสอน
และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
กับหัวข้อ
รณรงค์
ประจาปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการ
พัฒนาทักษะชีวติ Spirit of MD
เพื่อความเป็ น
Sports
มนุษย์ที่สมบูรณ์

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ
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สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาทักษะชีวติ
เพื่อความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์

4. โครงการ
เพลงพระราช
นิพนธ์อนั เป็ น
อมตะ

5. โครงการ
เพิ่มโอกาสใน
การเรี ยนรู ้และ
แลกเปลี่ยน
ภาษาและ
วัฒนธรรม
6. โครงการ
“อ่าน” เพื่อ
การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

79.15

3

มาตรฐานที่
1, 3

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

97.50

5

มาตรฐานที่
1, 3

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

4

76.60

3

มาตรฐานที่
1, 3

4
7. โครงการ
กิจกรรม
พัฒนา EQ
และทักษะการ คิดเป็ น
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ร้อยละ

5

91.67

5

มาตรฐานที่
1, 3

8. โครงการ
สร้างความมี
จุดยืนในความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต
ในการสอบ
และความ
รับผิดชอบงาน
ด้วยตนเอง

5

94.65

5

มาตรฐานที่
1, 3

100

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100
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สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาครู ในความ
เป็ นครู มืออาชีพที่
ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกด้วยความ
มัง่ คัง่ ของ
วัฒนธรรม
อุร์สุลิน

เป้าหมาย
โครงการ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

5

81.31

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

2. โครงการ
นโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ
ในการคุน้
ครองและ
ปกป้ องสิ ทธิ
เด็ก
4
3. โครงการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม
คิดเป็ น
พัฒนา
บุคลากรโดย ร้อยละ 60
บุคลากรมีส่วน
ร่ วมอย่าง
active
2
6. โครงการ
กิจกรรม
พบผูร้ ู ้พฒั นา
คิดเป็ น
ครู ภาษาไทย

5

92.50

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

97.50

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

83.33

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

7. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ครู
สังคมศึกษาฯ

4

87.50

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

1. โครงการ
ก้าวต่อไปสู่
ความเป็ นครู
มืออาชีพ

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100
4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
70
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ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาครู ในความ
เป็ นครู มืออาชีพที่
ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกด้วยความ
มัง่ คัง่ ของ
วัฒนธรรม
อุร์สุลิน

เป้าหมาย
โครงการ

8.โครงการครู
คณิ ตศาสตร์
มืออาชีพ
9.โครงการครู
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ร่ วม
ขับเคลื่อน
ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้
10. โครงการ
พัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพ
11. โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
ทางด้าน
ศิลปะ
12. โครงการ
World
Language
Teaching
Professionals
13. โครงการ
ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้ ครู
คาสอนและ

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

มาตรฐาน
สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

5
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
90
3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

85

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

93.33

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
90

5

82.25

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80

5

100

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

4
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

90

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
85

4

85.76

4

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สานฝัน
วัฒนธรรม
โรงเรี ยนอุร์สุลิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความ
ภาคภูมิใจของครู
ในวิชาชีพ

เป้าหมาย
โครงการ

กิจกรรม
คาทอลิก
14. โครงการ
การเป็ นที่
ปรึ กษาที่
นักเรี ยน
ไว้วางใจ
15. โครงการ
งานวิจยั ในชั้น
เรี ยนคุณภาพ
เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
1. โครงการ
เพิ่มคุณภาพ
งานเซอร์เวียม
เพื่อส่งเสริ ม
นักเรี ยน
มาแตร์เดอีให้
มีส่วนร่ วม
อย่างแข็งขัน
ในโลก
2. โครงการ
Professional
Development
for
Professional
Teachers
1. โครงการ
สร้างครู ผนู ้ า
รุ่ นใหม่

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

95.70

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

75

3

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

80

4

มาตรฐานที่
1, 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100

5

91

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 90

5

90

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
สร้างความมัน่ คง
ในการบริ หาร
อย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน และเสริ ม
พลังความมีส่วน
ร่ วมอย่างแข็งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 8
มีบรรยากาศ
โรงเรี ยนที่สงบ
ร่ มรื่ น อบอุ่น
และปลอดภัย
เสมือนบ้าน

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
100
2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 80

5

99.20

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

5

90

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายที่ 5 เพิม่
การพัฒนาระบบ ประสิ ทธิภาพการ
การบริ หาร
บริ หารจัดการ
จัดการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 80

5

93.33

5

มาตรฐานที่
1, 3

2
2. โครงการ
กิจกรรม
เพิ่มคุณภาพ
ในงาน Green คิดเป็ น
ร้อยละ 80
Office

4

77.50

3

มาตรฐานที่
2

3. โครงการ
จัดภูมิทศั น์
เพื่อการเรี ยนรู ้
ใหม่

5

95

5

มาตรฐานที่
2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรี ยนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน
เอกชน

2. โครงการ
ระบบนิเทศ
ในมิติการเป็ น
ครู อุร์สุลิน
1. โครงการ
ปรับ
โครงสร้าง
บริ หารและ
บทบาท
หน้าที่
1. โครงการ
ครู และ
นักเรี ยนรักษ์
และดูแล
สิ่ งแวดล้อม

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ
80
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นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาความ สามารถในการ
ใช้ICT ของครู
เพื่อ การบริ หาร
และการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 10
เปิ ดให้ผปู ้ กครอง
และนักเรี ยนเก่า
ให้มีส่วนร่ วมของ
ชุมชนโรงเรี ยน
อย่างเป็ นหนึ่ง
เดียว กลมเกลียว
และมีสนั ติ
ยุทธศาสตร์ที่ 11
การบริ หาร
งบประมาณที่
เข้มแข็งและยัง่ ยืน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

ผลสาเร็จ

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้ อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

1. โครงการ
ปรับปรุ ง
Website ของ
โรงเรี ยน

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 80

4

95

5

มาตรฐานที่
2

2. โครงการ
พัฒนาการใช้
ICT ในการ
สร้างระบบ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ
และ KM
3. โครงการ
คลินิก ICT

2
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 85

4

85

4

มาตรฐานที่
2

3
กิจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 80

5

93.33

5

มาตรฐานที่
2

2
1. โครงการ
การระดมทุน กิจกรรม
เพื่อโครงการ คิดเป็ น
ร้อยละ 80
จัดภูมิทศั น์
เพื่อการเรี ยนรู ้
ใหม่

5

100

5

มาตรฐานที่
2

2
1. โครงการ
กิจกรรม
ปรับปรุ ง
ระบบการเงิน คิดเป็ น
และการบัญชี ร้อยละ 80
ให้ทนั สมัย

5

95

5

มาตรฐานที่
2

สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน
เอกชน

นโยบายที่ 5 เพิม่
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมใน
การจัดและ
สนับสนุน
การศึกษาเอกชน

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

นโยบายที่ 4 สร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริ การการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายที่ 5 เพิ่ม
การพัฒนาระบบ ประสิ ทธิภาพการ
การบริ หาร
บริ หารจัดการ
จัดการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน

จากการประเมินพบว่า ร้อยละ 96.36 ของโครงการมีผลสาเร็ จระดับคุณภาพตั้งแต่ ดี - ยอดเยีย่ ม
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สอดคล้ องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

4. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
ผลพัฒนาการด้ าน

จานวนเด็ก
ทั้งหมด

ดี
จานวน
112.00
118.44
119.33
116.67

120
120
120
120

ด้ านร่ างกาย
ด้ านอารมณ์จิตใจ
ด้ านสั งคม
สติปัญญา

ร้ อยละเด็กตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ปรับปรุ ง
ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
93.34 7.00
5.83
98.70 1.56
1.30
99.44 0.67
0.56
97.23 2.33
1.94

จานวน
1.00
1.00

ร้ อยละ
0.83
0.83

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6

วิชา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ทีเ่ ข้ าสอบ

คะแนน
เฉลีย่ ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

153
153
153
153

146
146
146
146

32.90
35.55
49.07
34.42

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

64.19 67.77 54.32
54.14 52.15 54.43
64.92 70.55 65.95
85.76 81.89 83.37

ผลต่ าง
คะแนนเฉลีย่
(4)

ร้ อยละของ
คะแนน
เฉลีย่
(5)

แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้ อยละ 3
(6)

-13.45
2.28
-4.6
1.48

-19.85
4.37
-6.52
1.81

ไม่มีพฒั นาการ
มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ
มีพฒั นาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3

*** หมายเหตุ : การเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทดสอบของปี 2561 และ 2562 เป็ นนักเรี ยนคนละกลุ่มไม่น่าจะบอกถึงพัฒนาการได้
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

วิชา
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จานวน
นักเรี ยน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรี ยน
ที่เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ปี 2562

144
144
144
144

142
142
142
142

26.73
30.07
55.14
33.25

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

53.94 67.77 60.06
47.00 52.15 44.07
69.62 70.55 78.89
71.33 81.69 80.72

ผลต่าง
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
(4)
(5)
-7.71
-8.08
8.34
-0.97

-11.38
-15.49
11.82
-1.187

แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3
(6)
ไม่มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ
มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

วิชา

จานวน
นักเรี ยน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรี ยน
ที่เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ปี 2562

คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ

163
163
163
163
163

151
147
147
151
151

56.61
39.77
42.21
29.20
35.70

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)
2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

57.19 70.04 56.61
43.41 43.53 39.77
71.01 70.27 63.92
72.10 73.18 67.94
45.42 44.41 43.75

ผลต่าง
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
(4)
(5)
-13.43
-3.76
-6.35
-5.24
-0.66

-19.17
-8.64
-9.04
-7.160
-1.486

แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3
(6)
ไม่มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ
ไม่มีพฒั นาการ

4.2.2 จานวนและร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3

กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) (นร. ทั้งหมด 147 คน ) (นร. ทั้งหมด 152 คน )
จานวนนร. ร้ อยละ จานวนนร. ร้ อยละ จานวนนร. ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
143
144
144

99.31
100
100
26

145
142
147

98.64
96.60
100.00

152
140
148

100
92.11
97.37

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) (นร. ทั้งหมด 147 คน ) (นร. ทั้งหมด 152 คน )
กลุ่มสาระ/รายวิชา
จานวนนร. ร้ อยละ จานวนนร. ร้ อยละ จานวนนร. ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144
100
147
100.00
152
100.00
ประวัติศาสตร์
144
100
147
100.00
152
100.00
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
144
100
147
100.00
150
98.68
ศิลปะ
144
100
147
100.00
152
100.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144
100
147
100.00
152
100.00
ภาษาอังกฤษ
144
100
147
100.00
133
87.50
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
100
146
99.32
148
97.37
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ
144
ภาษาจีน
144
100
147
100.00
146
96.05
หน้าที่พลเมือง
144
100
147
100.00
152
100.00
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ
99.94
99.55
97.42
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6

กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
( นร. ทั้งหมด 152 คน ) (นร. ทั้งหมด 153 คน ) (นร. ทั้งหมด 153 คน )
จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
151
110
140
149
132
150
151
151
149

99.34
72.37
92.11
98.03
86.84
98.68
99.34
99.34
98.03
27

153
133
147
153
153
152
153
153
130

100.00
86.93
96.08
100.00
100.00
99.35
100.00
100.00
84.97

150
148
132
153
153
153
153
153
151

98.04
96.73
86.27
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.69

กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
( นร. ทั้งหมด 152 คน ) (นร. ทั้งหมด 153 คน ) (นร. ทั้งหมด 153 คน )
จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
150
147
152

98.68
96.71
100

145
134
153

94.96

94.77
87.58
100.00

140
134
153

95.81

91.50
87.58
100.00
96.57

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 1
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(นร. ทั้งหมด 148 คน ) (นร. ทั้งหมด 142 คน ) (นร. ทั้งหมด 144 คน )
จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
136
111
119
134
148
141
121
148
147
143
110

91.89
75.00
80.41
89.93
100.00
95.27
81.76
100.00
99.32
96.62
74.32

140
109
113
139
123
139
103
141
140
133
98

98.59
76.76
79.58
97.89
86.01
97.89
72.54
99.30
98.59
93.66
69.01

123
115
133
138
137
143
144
138
132

85.42
79.86
92.36
95.83
95.14
99.31
100.00
95.83
91.67

147
123
41

99.32
82.55
27.52

132
105
129

92.96
73.43
90.21

118
143
116

81.94
99.31
80.56
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กลุ่มสาระ/รายวิชา
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 3
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 4
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(นร. ทั้งหมด 148 คน ) (นร. ทั้งหมด 142 คน ) (นร. ทั้งหมด 144 คน )
จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ จานวนนร.ที่ ร้ อยละ
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
ได้ ระดับ 3
118
79.73
109
76.76
141
97.92
113
76.35
125
88.03
123
85.42
136
91.89
134
94.37
108
75.00
148
100.00
142
100.00
144
100.00
89.46
88.94
91.57

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ 3
คณิ ตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 3
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 4
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเสริ มทักษะ
ภาษาจีน
ภาษาจีนเสริ มทักษะ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป

ร้ อยละ

173
55
118
94
173
173
173
173
173
173

139
48
94
73
164
151
166
168
161
138

80.35
87.27
79.66
77.66
94.80
87.28
95.95
97.11
93.06
79.77

173
173
11
11
25
25

152
96
7
6
25
24

87.86
55.49
63.64
54.55
100.00
96.00
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กลุ่มสาระ/รายวิชา

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
10
10
5
5
5
5
5
118
39
79
79
79
79
173
1
4
4
1

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเสริ มทักษะ
ทฤษฎีดนตรี 2
ประวัติศาสตร์ดนตรี 2
โสตทักษะ 2
เครื่ องเอก 2
รวมวงเล็ก 2
คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
คณิ ตศาสตร์ เสริ มทักษะ
ฟิ สิ กส์
เคมี
ชีววิทยา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
หน้าที่พลเมือง
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 8
ศิลปะประยุกต์เบื้องต้น 2
การประกอบอาหาร 2
สุ นทรี ยทางดนตรี
กลุ่มสาระเพิม่ เติม (เลือกเสรี)
การสื่ อสารภาษาฝรั่งเศส 2
1
ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2
21
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 2
6
สงครามโลกและสงครามเย็น
18
การพัฒนาบุคลิกภาพ
16
การออกแบบ 2
2
การละคร
5
การเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
9
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ (SAT)
16
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ
30

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
10
10
4
3
4
0
2
105
39
58
70
60
73
170
1
3
2
1

ร้ อยละ

1
21
6
18
16
2
3
9
16

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00
100.00
100.00
86.18

100.00
100.00
80.00
60.00
80.00
0.00
40.00
88.98
100.00
73.42
88.61
75.95
92.41
98.27
100.00
75.00
50.00
100.00

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ 7
คณิ ตศาสตร์ 8
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทย
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 3
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 4
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเสริ มทักษะ
ภาษาจีน
ภาษาจีนเสริ มทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเสริ มทักษะ
ทฤษฎีดนตรี 4
ประวัติศาสตร์ดนตรี 4
โสตทักษะ 4
เครื่ องเอก 4
รวมวงเล็ก 4
คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
คณิ ตศาสตร์ เสริ มทักษะ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป

ร้ อยละ

184
59
125
99
184
184
184
184
184
184
184

168
37
78
51
178
155
172
183
183
182
167

91.30
62.71
62.40
51.52
96.74
84.24
93.48
99.46
99.46
98.91
90.76

184
184
21
21
21
21
12
12
5
5
5
5
5
125
40

150
163
12
12
15
14
12
11
5
5
5
2
5
86
40

81.52
88.59
57.14
57.14
71.43
66.67
100.00
91.67
100.00
100.00
100.00
40.00
100.00
68.80
100.00
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จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
85
85
85
85
184

กลุ่มสาระ/รายวิชา
ฟิ สิ กส์
เคมี
ชีววิทยา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
หน้าที่พลเมือง
กลุ่มสาระเพิม่ เติม (เลือกเสรี)
การสื่ อสารภาษาฝรั่งเศส 4
ภาษาจีนและวัฒนธรรม 4
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 4
ดนตรี ปฏิบตั ิ
เรื่ องราวผ่านเลนส์
การบรรเลงดนตรี โดยปฏิภาณ
ประวัติศาสตร์การเมืองอเมริ กา

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
69
72
79
68
184

ร้ อยละ

9
19
10
12
13
5
26

81.82
100.00
100.00
85.71
92.86
100.00
100.00
87.29

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป

ร้ อยละ

163
163
83
80
163
163
163

146
134
59
64
145
147
127

89.57
82.21
71.08
80.00
88.96
90.18
77.91

163
163

154
142

94.48
87.12

11
19
10
14
14
5
26
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ

81.18
84.71
92.94
80.00
100.00

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระ/รายวิชา
กลุ่มสาระพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์สากล
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเพิม่ เติม
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 3
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ 4
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กลุ่มสาระ/รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเสริ มทักษะ
ภาษาจีน
ภาษาจีนเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
ฟิ สิ กส์
เคมี
ชีววิทยา
การประกอบอาหาร 6
ทักษะการสื่ อสาร 6
ศิลปะประยุกต์เบื้องต้น 6
กลุ่มสาระเพิม่ เติม (เลือกเสรี)
การสื่ อสารภาษาฝรั่งเศส 5
ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5
วงปี่ พาทย์ 2
เทคนิคศิลปะ
ดนตรี ปฏิบตั ิ 2
นาฏศิลป์ ไทย 1

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
26
26
24
24
109
80
80
80
1
4
4

จานวนนักเรียนทีม่ ีผล
การเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
14
11
20
21
101
67
77
77
1
4
2

ร้ อยละ

13
6
14
18
12
17

100.00
100.00
100.00
94.74
100.00
100.00
86.44

13
6
14
19
12
17
ร้ อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ

53.85
42.31
83.33
87.50
92.66
83.75
96.25
96.25
100.00
100.00
50.00

5. นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ ี (Innovation/Best Practice)
เมื่ อประเมิ น ตนเองใน มาตรฐาน ที่ 1 คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น พบว่า คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นเป็ นที่ น่ าพอใจ ท าให้ หัน มา
วิเคราะห์โรงเรี ยนในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อาจสรุ ปกระบวนการของโรงเรี ยนในการบริ หารจัดการ และกระบวนการเรี ยนการ
สอน ได้วา่ มีจุดดีที่น่าเป็ นแบบอย่างได้ ดังนี้
ชื่ อ นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ ี
มาตรฐานด้ าน
1. Mater Dei Learning Cycle เป็ นกระบวนการที่ การจัดการเรี ยนการสอนที่
ครู เป็ นผูเ้ อื้ออานวยการเรี ยนรู ้ (facilitator) มากขึ้น เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สร้างโอกาสให้นกั เรี ยนลงมือปฎิบตั ิดา้ ยการ
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ระดับการศึกษา
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ชื่ อ นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ ี
วางแผนงานเป็ นขั้นตอนมากขึ้น
2. Professional Learning Community
กลุ่มผูบ้ ริ หารและครู เรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งปั น
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
3. Serviam โรงเรี ยนอุร์สุลินมุ่งหล่อหลอม
นักเรี ยนให้มีจิตอาสา รักและรับใช้ตาม
จิตตารมณ์เซอร์ เวียม
4. การใส่ ใจดู แลโลกที่ เราอาศัยอยู่ร่วมกันในการ
สร้างความเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว โดยมีภารกิ จหลัก
ในการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และนิสัยดี ๆ ในการ
รักษ์โลกของเรา
5. ความมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเก่า และผูป้ กครอง
ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

มาตรฐานด้ าน
กระบวนการบริ หารและ
การจัดการ
- กระบวนการบริ หารและ
การจัดการ
- คุณภาพผูเ้ รี ยน
- กระบวนการบริ หารและ
การจัดการ
- คุณภาพผูเ้ รี ยน

ระดับการศึกษา
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กระบวนการบริ หารและ
การจัดการ

6. รางวัลทีโ่ รงเรียนได้ รับ
ปี การศึกษาปัจจุบัน
ชื่ อรางวัล

ประเภทรางวัล

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุ รกิจ
เอกชน

บุคคล

ระดับ

หน่ วยงาน
หมายเหตุ
ทีม่ อบรางวัล
 เขตพื้นที่/จังหวัด คณะรัฐศาสตร์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
 ภาค/ประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางทีนามารี
 นานาชาติ
ผลาดิกานนท์

7. ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ ละปี )
ประเด็นตัวชี้วดั
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสื อ เนตรนารี ยุว
กาชาด
2. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ การสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็ นขั้นตอน (Coding)
34

มี
✓
✓
✓
✓

ไม่ มี

ประเด็นตัวชี้วดั
5. การพัฒนาครู ให้มีความชานาญในการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง STEM Education
7. การเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่ อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
8. การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การส่ งเสริ มทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ภาษาอื่น
10. การใช้ดิจิทลั แพลตฟอร์มเพื่อการเรี ยนรู ้หรื อสร้างอาชีพ

มี

ไม่ มี

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่ ่ านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
-

9. หน่ วยงานภายนอกทีโ่ รงเรียนเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 สมาคมครู โรงเรี ยนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 The Association for Suppervision and Curriculum Development
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ส่ วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน(ร้ อย
ละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

92

120

112

93.34

ยอดเยีย่ ม

✓

108

90.00

✓

110

91.67

✓

120

100.00

✓

110

91.67

118.44

98.70

✓

120

100.00

✓

118

98.33

✓

116

96.67

✓
✓

120
116

100.00
96.67

1 มีพฒั นาด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ ี
และดูแลความปลอดภัยของตนองได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่ างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ ยงต่อโรค สิ่ งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ ยง
อันตราย
2 มีพั ฒ นาการด้ านอารมณ์ จิต ใจ ควบคุ ม และ
แสดงออกทางอารมณ์ ได้
2.1 ร้อยละของเด็กร่ างเริ งแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู ้สึกได้เหมาะสม
2.2 ร้อยละของเด็กรู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ อดทนใน
การรอคอย
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
2.5 ร้อยละของเด็กมีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก

92
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120

ยอดเยีย่ ม

ประเด็นพิจารณา

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปั น
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิ ทธิ รู ้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว
3 มีพฒ
ั นาการด้ านสังคม ช่ วยเหลือตนเองและ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน มีวนิ ยั ในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่ วมดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมในและนอกห้องเรี ยน
3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผูใ้ หญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรื อเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็ นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้
ความรุ นแรง
4 มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ด้
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ อง
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
4.2 ร้ อ ยละของเด็ ก ตั้ง ค าถามในสิ่ ง ที่ ต นเอง
สนใจหรื อสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่ อง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน(ร้ อย
ละ)

✓
✓

120
116

100.00
96.67

✓

120

100.00

✓

120

100.00

119.33

99.44

✓

119

99.17

✓
✓

119
120

99.17
100.00

✓

119

99.17

✓

120

100.00

✓

119

99.17

116.67

97.23

✓

117

97.50

✓

117

97.50

✓

109

90.83

✓

117

97.50

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

92

92
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จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

120

120

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่าย ๆ ได้
4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
✓
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ
4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
✓
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และแสวงหา
ความรู ้ได้
สรุ ปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน(ร้ อย
ละ)

120

100.00

120

100.00

97.18

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรี ย นด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ง รู ป แบบกิ จ กรรมประจ าวัน กิ จ กรรมที่ เรี ย นรู ้ ต าม
หน่วยการเรี ยน และโครงการ/กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. โรงเรี ย นมี ก ระบวนการพัฒ นาเด็ ก ที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี พ ัฒ นาการด้า นร่ า งกาย แข็ ง แรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยจัดกิจกรรมประจาวันให้นกั เรี ยนได้ดื่มนมจืดทุกวันในช่วง
พักเช้า ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ นักเรี ยนแต่ละคนมีเอกสารบันทึกประวัติสุขภาพส่ วนตัว
เช่น ประวัติการรับวัคซี นต่าง ๆ การแพ้ยา แพ้อาหาร มีการชัง่ น้ าหนักวัดส่ วนสู งภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง มีการตรวจวัด
สายตาโดยครู พยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปโดยผูป้ กครองที่เป็ นแพทย์ รวมทั้งมีการฉีดวัคซี นไข้ หวัดใหญ่ให้
เด็ก ๆ ที่ได้รับการอนุญาตจากผูป้ กครอง มีการจัดกิจกรรมวันสุ ขอนามัย โดยเครื อข่ายผูป้ กครอง
มีส่วนร่ วมใน
การแนะนาสุ ขลักษณะที่ดีในการใช้ห้องน้ า การล้างมืออย่างถู กวิธี ให้ความรู ้เรื่ องการใช้ของส่ วนตัวและส่ วนรวม
สาธิ ตการแปรงฟั นอย่างถูกวิธีและการดู แลรักษาสุ ขภาพช่ องปากเพื่อนาไปฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการแปรงฟั นหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวัน นักเรี ยนยังได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต อาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์และโทษของ
อาหารประเภทต่าง ๆ การดูแลความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่นจากสาระการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวเด็ก นอกจากนี้ในแต่
ละห้องเรี ยนยังมีการจัดมุมการเรี ยนรู ้ที่ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น การร้อย
ลูกปั ด ต่อบล็อก ศิลปะสร้างสรรค์ และเกมการศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ใน
วิชาพลศึกษาและวิชานาฏศิลป์ ในช่วงปลายปี การศึกษาเด็ก ๆ ทุกคนได้ร่วมเล่นกีฬาในกิจกรรมกีฬาซิ สเตอร์ แอนเจ
ลาเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาผ่านกิจกรรม
และเกมกีฬาที่หลากหลาย
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2. โรงเรี ยนมีกระบวนการพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้ โดยโรงเรี ยน
จัดให้มีเครื่ องเล่นสนามเพื่อให้นกั เรี ยนได้ผอ่ นคลาย มีความรู ้สึกสนุ กสนานร่ าเริ งแจ่มใสจากการเล่นอย่างอิสระ ใน
ห้องเรี ยนยังมีของเล่นที่หลากหลายตามมุมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอารมณ์ และจิตใจให้เด็กรู ้จกั การจัดการและ
แสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์ เชิ งบวกหรื ออารมณ์ เชิ งลบ เช่ น อารมณ์ สนุ กสนาน
เสี ยใจ ผิดหวัง นอกจากนี้ ครู ยงั มีการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ งตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่ งเมื่อ
นักเรี ยนได้ทากิ จกรรมจนสาเร็ จได้ด้วยตนเองแล้ว มีการจัดแสดงผลงาน และถ่ายทอดเรื่ องราวของผลงานในการ
เรี ยนรู ้ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ ครู ยงั ได้จดั กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยนได้
แสดงอารมณ์ สุ นทรี ยผ์ ่านการเรี ยนรู ้ ในวิช าศิ ล ปะ ดนตรี และนาฎศิ ล ป์ การเรี ย นรู ้ ในวิช าพลศึ กษา การเข้าร่ วม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมกลุ่มในห้องเรี ยน ตลอดจนกิจกรรม Family Day ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกการจัดการอารมณ์ตนเอง
และรู ้บทบาทในการปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง การได้ร่วมกิจกรรมมาออกกาลังกายกันเถิด ยังช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เกิดความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกจากการเป็ นผูน้ าทาท่าทางประกอบเพลงทุกเช้า กิจกรรมเวทีของฉันที่เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนแสดงความสามารถตามความสนใจให้เพื่อนได้ชื่นชม กิจกรรมผลงานของฉันที่เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการ
คิด และการตัดสิ นใจเลื อกอย่างมีเหตุผล รวมทั้งจัดกิจกรรมให้แสดงออกถึงความกตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุ ณในวันไหว้
ครู วันเทิดพระคุณแม่ และวันเทิดพระคุณพ่อ ผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ท้ งั การร้องเพลง ท่องคาคล้องจอง
ประกอบท่าทาง และการกล่าวข้อตั้งใจในการแสดงความกตัญญู และกิจกรรมการแสดงวันปิ ดภาคเรี ยนซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงภาวะการเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่เด็ก ๆ ปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี มีความมัน่ ใจ และกล้าพูดกล้าแสดงออก
3. โรงเรี ย นมี ก ระบวนการพัฒ นาการด้านสั งคมและเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสั งคม โดยจัด ประสบการณ์ ที่
หลากหลายให้ เด็ก ได้ฝึ กช่ วยเหลื อตนเองในการปฏิ บ ัติ กิ จวัตรประจาวัน ในการเข้าห้ องน้ า การแปรงฟั น หลัง
รับประทานอาหาร การรับประทานอาหารด้วยตนเอง การเก็บของเมื่อทากิ จกรรมเสร็ จ และฝึ กการมีวินยั ในตนเอง
เช่น การเดินแถว การรับนมโรงเรี ยน การเติมอาหาร เป็ นต้น ปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู ้จกั ความประหยัดพอเพียงโดยการนา
เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาบู รณาการลงในแผนการจัด ประสบการณ์ ผ่านกิ จกรรมการคัดแยกขยะ และมี ก ารจัด
กิ จกรรมการเรี ยนมารยาทไทยในวัยเด็กทุ กวันศุ กร์ ตอนเช้า โดยฝึ กให้เด็ก ๆ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่ น
การไหว้ การกราบ การรับของจากผูใ้ หญ่ การเดินและการรับประทานอาหาร อีกทั้งมีการจัดกิ จกรรมที่ฝึกให้เด็กได้
เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่ น กิ จกรรมวัน Family Day การเรี ยนการสอน Project Approach และกิ จกรรมวันปิ ด
ภาคการศึ ก ษา การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ย่อ ยและกลุ่ ม ใหญ่ ใ นห้ อ งเรี ย น นอกจากนี้ เด็ ก ๆ ได้เรี ย นรู ้ ว นั ส าคัญ และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงปลูกฝังการปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับวัยและเข้าร่ วมกิจกรรมสาคัญทางศาสนา
4. โรงเรี ยนมีกระบวนการพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่ อสารได้มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้
ผ่านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ได้มีการให้ Big Picture และReflection เพือ่ ฝึ กทักษะในการตั้งคาถามและตอบคาถามในสิ่ งที่สนใจ โดยใช้หลักการ
ของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิดแบบ Induction โดยให้เด็กได้มีประสบการณ์ก่อนนาไปสู่ สาระการเรี ยนรู ้
ทาให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสมกับวัย นอกจากนั้นเด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้แบบโครงการ (Project Approach) ด้วย
การเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจอยากรู ้ การสื บค้นด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความมุ่งมัน่ ทาให้พฒั นาความสามารถ
ในการคิ ด แก้ปัญหา และเชื่ อมโยงกับ การใช้ชีวิตจริ ง นอกจากนี้ ได้จดั การเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นรู ปธรรมด้วยสื่ อการ
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เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ และกิ จกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เกิ ดการ
เรี ยนรู ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู ้จกั การสังเกต คาดคะเน ลงมือทา จดบันทึก และนาเสนอ มีมุมการเรี ยนรู ้
ในห้ อ งเรี ย นเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้เรี ย นรู ้ อ ย่า งอิ ส ระ เช่ น มุ ม บล็ อ ค มุ ม ธรรมชาติ มุ ม บ้าน มุ ม ภาษา มุ ม
คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านที่เครื อข่ายผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการอ่านนิทานตอน
เช้า เพื่อฝึ กการอ่านออกเสี ยงให้นกั เรี ยนฟั งจากหนังสื อที่สนใจ และเปิ ดโอกาสให้เด็กสนทนาตอบคาถามเกี่ ยวกับ
เรื่ องราวในหนังสื อ เป็ นการฝึ กทักษะการสื่ อสารและสะท้อนความคิดและความรู ้สึก นอกจากนี้ แล้วยังมีกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน ซึ่ งเด็กสามารถเลื อกหนังสื อที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปอ่านที่บา้ นร่ วมกับผูป้ กครอง
เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กิจกรรมศุกร์ เฮฮา ภาษาพาเพลิน เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มการอ่านให้เด็ก
ด้วยรู ปแบบที่ หลากหลาย ทั้งกิ จกรรมรายบุ คคลและกิ จกรรมกลุ่ ม เช่ น การฟั งนิ ทานแล้วเขี ยนคาศัพ ท์ การอ่าน
หนังสื อร่ วมกัน การเล่านิ ทานให้เพื่อนฟั ง การจัดกิจกรรมในมุมศิลปะที่มุ่งส่ งเสริ มให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ
ผ่านการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัตงิ าน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

1 มีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ ด้าน สอดคล้ องกับ
บริบทของท้ องถิ่น
1.1 มี หลักสู ตรสถานศึ กษาที่ ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรี ยมความพร้อมและไม่
เร่ งรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัด ประสบการณ์ ที่ เน้น การเรี ยนรู ้ ผ่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบตั ิ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัด ประสบการณ์ ที่ ต อบสนองความ
ต้ อ งการแล ะค วาม แต กต่ างข อ งเด็ กป กติ แล ะ
กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะที่ ส อดคล้อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มี ก ารประเมิ น ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง / พัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2 จัดครู ให้ เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครู ครบชั้นเรี ยน
2.2 จั ด ค รู ให้ มี ค วาม เห ม าะส ม กั บ ภารกิ จการจั ด
ประสบการณ์

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
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2.3 จั ด ครู ไ ม่ จ บการศึ ก ษาปฐมวัย แต่ ผ่ า นการอบรม
การศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครู จบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จั ด ครู จบ การศึ กษาปฐมวัย และผ่ า นการอบรม
การศึกษาปฐมวัย
3 ส่ งเสริมให้ ครู มคี วามเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริ มครู ให้มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
3.3 ส่ งเสริ ม ครู ใช้ป ระสบการณ์ ส าคัญ ในการออกแบบ
การจั ด กิ จ กรรม จัด กิ จ กรรม สั ง เกตและประเมิ น
พัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริ มให้ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและครอบครัว
3.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู พ ัฒ นาการจัด ประสบการณ์ โ ดยใช้
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)
4 จัด สภาพแวดล้ อมและสื่ อเพื่ อการเรี ยนรู้ อย่ างปลอดภั ย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้อ งเรี ย นที่ ค านึ งถึ งความ
ปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรี ยนที่ คานึ งถึงความ
ปลอดภัย
4.3 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ เป็ นรายบุ ค คลและกลุ่ ม
เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์ หลากหลาย มีสื่ อการเรี ยนรู ้
ที่ ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสื อนิ ทาน
สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุดลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยีการสื บเสาะหาความรู ้
4.5 จัด ห้ อ งประกอบที่ เอื้ อ ต่ อ การจัด ประสบการณ์ และ
พัฒนาเด็ก
5 ให้ บริการสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรียนรู้ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อ านวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนรู ้

การปฏิบัตงิ าน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
✓

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
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การปฏิบัตงิ าน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
✓

5.2 พัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการผลิตและใช้
สื่ อในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
✓
5.4 มี ก ารน าผลการนิ เทศติ ด ตามการใช้สื่ อ มาใช้ เป็ น
✓
ข้อมูลในการพัฒนา
5.5 ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การเผยแพร่ ก ารพัฒ นาสื่ อ และ
✓
นวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์
6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ผ้เู กีย่ วข้ องทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วม
6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่
✓
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน การศึ กษาปฐมวัย และ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒ นาการศึ กษาที่ สอดรั บกับมาตรฐานที่
✓
สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
✓
สถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดาเนิ นงาน และจัดทารายงานผล
✓
การประเมิ น ตนเองประจ าปี และรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
6.5 น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งและพัฒ นาคุ ณ ภาพ
✓
สถานศึ กษา โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ ายมี
ส่วนร่ วม
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมค่ าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรี ยนดาเนิ นการบริ หารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ครอบคลุม ด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่ อการเรี ยนรู ้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ดังนี้
1. โรงเรี ยนจัดให้มี ห ลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัยครอบคลุ มพัฒ นาการรอบด้าน สอดคล้องกับ บริ บ ทของ
โรงเรี ยน ท้องถิ่ น มาตรฐานอาเซี ยนและระดับสากล โดยครู ได้ศึกษาหลักสู ตรปฐมวัย จนมีความเข้าใจในปรัชญา
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หลักการ เป้ าหมาย สาระการเรี ยนรู ้ การเชื่ อมโยงความรู ้ และวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัย ผ่านกิจกรรมระดมปั ญญา
พัฒนาแผนการสอน ที่ได้มีการประชุมจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 คื อ ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและท้องถิ่ น โดยใช้การสอน
แบบ MDLC ผ่านกระบวนการ See - Judge - Act ที่เป็ นกระบวนการสอนอย่างเป็ นขั้นตอน ทาให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้
ว่าเรี ยนอะไร เรี ยนรู ้ ได้อย่างไร มีมุมการเรี ยนรู ้ ที่น่าสนใจ กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิด สนับสนุ นให้เด็กเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เน้นการเรี ยนรู ้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิ บตั ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็ก เปิ ดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจ มีเอกสารและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เด็ก ๆ มีส่วน
ร่ วมในการนาสื่ อมาเรี ยนรู ้ ร่วมกับเพื่อนในหน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อสร้ างแรงจูงใจ ให้เกิดความกระตือรื อร้นและ
รักการเรี ยนรู ้ อยู่เสมอ มีการไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และเชื่ อมโยงสู่ การปฏิ บตั ิจริ งในชี วิตประจาวันได้ นอกจากนี้
เด็ก ยังได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ผ่านบริ บทท้องถิ่ นจากหน่ วยการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนของเรา ได้เรี ยนรู ้ ถึงความสั ม พันธ์ ของ
โรงเรี ยนและท้องถิ่นโดยรอบโรงเรี ยน รวมไปถึ งความสาคัญของสถานที่ต่าง ๆ ที่แวดล้อมโรงเรี ยน ในหน่ วยการ
เรี ยนรู ้บุคคลรอบตัว เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้ลกั ษณะการทางานและความสาคัญของอาชี พที่สนใจผ่านกิจกรรมเรี ยนรู ้อาชี พ
ของบุ คคลใกล้ตวั ซึ่ งก็คือผูป้ กครองของเด็ก ๆ จากกิ จกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุ กอาชี พช่ วยกัน อี กทั้งในช่ วงของการ
เรี ยนรู ้แบบ Project Approach เด็กยังได้มีโอกาสค้นคว้าข้อมูลหาคาตอบจากข้อคาถามที่อยากรู ้จากการสัมภาษณ์
การรั บ ฟั ง ความรู ้ จากวิท ยากรที่ เป็ นบุ ค คลที่ อ ยู่ใกล้ต ัว เช่ น ครู เจ้าหน้าที่ รวมไปถึ ง ผูป้ กครองที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่ องที่เด็ก ๆ สนใจ
2. โรงเรี ยนจัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน เหมาะสมกับภารกิ จการเรี ยนการสอน โดยครู ผูส้ อนที่มีคุณภาพ
ผ่านการศึกษาด้านปฐมวัยจานวน 7 คน ด้านประถมศึกษาและความถนัด 3 คน ซึ่ งทุ กคนผ่านการอบรมทางด้าน
การศึ กษาปฐมวัย อัตราส่ วนระหว่างครู : นัก เรี ยน คิ ดเป็ น 1 : 12 ดังนั้นจึงมี จานวนครู ที่ ดูแลและจัดการเรี ย น
การสอนให้กบั นักเรี ยนอนุบาลอย่างเพียงพอ
3. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ด้วยการพัฒนาครู และบุคลากรให้มี
ความรู ้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และ การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิ จกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็ นรายบุคคล โดยในปี การศึกษา 2562 มี การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของครู ให้มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านการจัด
หลักสู ตร การจัดประสบการณ์ และการประเมิ น ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพของเด็กเป็ นรายบุ คคล ผ่านทางโครงการครู
อนุบาลมืออาชี พ มีกิจกรรมเล่าสู่ กนั ฟั งที่ส่งเสริ มให้ครู ทุกคนร่ วมแบ่งปั นความรู ้ที่ได้จากการอ่านหนังสื อ บทความ
หรื องานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในการประชุ มทุกวันศุกร์ มีกิจกรรมเรี ยนรู ้สู่การปฏิ บตั ิ ซึ่ งเป็ น
การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการที่จดั ขึ้นจากประเด็นที่สนใจของครู ในทีมชั้น เช่น การใช้โปรแกรม Video Editor เพื่อใช้ใน
การรวบรวมรู ปภาพกิ จกรรมต่าง ๆ จัดท าเป็ นรู ปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผูป้ กครองสามารถรับชมได้อย่างสะดวกและ
ทันสมัย ซึ่ งจัดโดยครู ฝ่ายเทคโนโลยี มี การอบรมทักษะการสื่ อสารเชิ งบวกกับผูป้ กครอง จัดขึ้นโดยครู แนะแนว
ระดับประถมศึกษา และกิจกรรมระดมปั ญญาพัฒนาแผนการสอน ที่ครู ได้ร่วมกันวางแผนการจัดประสบการณ์ การ
จัดกิ จกรรม และการประเมิ นพัฒนาการนัก เรี ยน โดยครู ร่วมกันวางแผนในการจัดท าแผนการจัด ประสบการณ์
43

ล่วงหน้าที่สอดคล้องกับกิจกรรม ทาให้ครู ได้มีแนวทางการสอนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสถานศึกษายังมีการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ
4. โรงเรี ยนจัดสภาพและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็ก ๆ อย่างรอบด้าน มี การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อาคาร
สถานที่ มีความมัง่ คง ปลอดภัย สะอาด มีกล้องวงจรปิ ดตกแต่งสวยงามเป็ นสัดส่ วน มีบรรยากาศที่ร่มรื่ น มีตน้ ไม้
รอบบริ เวณทางเดิ น มี พ้ื นที่ ก ว้างขวางเพี ยงพอ สามารถใช้ส ถานที่ ภายในโรงเรี ยนในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ใน
ห้องเรี ยนทุกห้อง เด็ก ๆจะมี พ้ืนที่ ใช้สอยส่ วนตัวในการจัดเก็บของใช้ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย มีห้องน้ าที่ มีความ
ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งานอยู่ใกล้ห้องเรี ยนของนักเรี ยน มี ห้องอาหารที่ ให้นักเรี ยนรับ ประทานอาหารเป็ น
สัดส่ วน สะอาด ถู กสุ ขลัก ษณะ มี ห้องพยาบาลที่ รัก ษาอาการเจ็บ ป่ วยเบื้ องต้นของเด็ก มีส นามเด็กเล่ นและลาน
เอนกประสงค์ที่ปลอดภัยทั้งในร่ มและกลางแจ้ง เครื่ องเล่นมีความเหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ ยงั มีห้องที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ เช่น ห้องสมุด ห้องประกอบอาหาร หอประชุ ม ห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนมีระบบบารุ ง ดูแล ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมเพื่ อการปรั บ ปรุ ง ซ่ อมแซมอยู่เสมอ เด็ก ๆ สามารถใช้พ้ื น ที่ ในการท ากิ จกรรมต่ าง ๆ ได้อย่างมี
ความสุ ขและปลอดภัย นอกจากนี้ยงั มีการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและพอเพียง เช่น หนังสื อนิทาน สื่ อ ของ
จริ ง สื่ อจากธรรมชาติ อุ ปกรณ์ วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ไม้บล็อก ของเล่นตามมุ มประสบการณ์ ในห้องเรี ยน ที่
ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั รายบุคคลและรายกลุ่ม มีเครื่ องเล่นสนามสาหรับเด็กในการมุด ลอด ปี นป่ ายและมีสื่อ
เทคโนโลยีในห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มการค้นคว้า สื บเสาะหาความรู ้ของนักเรี ยน
5. โรงเรี ยนบริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับ
ครู โดยจัดให้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตพร้อมเครื่ องพิมพ์เอกสารในห้องเรี ยนชั้นอนุ บาล 3 ทุก
ห้อง รวมถึงมีบริ การให้คอมพิวเตอร์ พกพาสาหรับครู เพื่อใช้ในการสื บค้นข้อมูลและจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ได้มี
บริ ก ารคลิ นิก ICT โดยจัดระบบบริ ก ารปรั บ โปรแกรมและซ่ อมบารุ งให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ ท าง
โรงเรี ยนยังมีบริ การห้องสมุดในระดับอนุ บาล เพื่อปลู กฝังให้เด็ก ๆ มีนิสัยรักการอ่าน และการค้นกว้า ตั้งแต่ยงั เล็ก
อีกทั้งยังมีหอ้ งสมุดมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นอาคารเดียวกันใช้สาหรับเป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับครู ในการสื บค้นเพื่อการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก
6. โรงเรี ยนมีระบบบริ ห ารคุ ณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐาน
การศึ กษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและบริ บทของโรงเรี ยน และจัดทาแผนพัฒนาการศึ กษาของ
โรงเรี ยนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่โรงเรี ยนกาาหนด ซึ่ งผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
เปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ขอ้ มูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนิ นการ มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายใน ติดตามผลการดาเนิ นงาน
เมื่อเสร็ จสิ้ นในแต่ละภาคเรี ยน และจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเองประจาปี เพื่อนาเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
รวมทั้งนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ

ประเด็นพิจารณา
1 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้ าน อย่ างสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็ นรายบุคคล
1.2 จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ใ ช้ แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ในหลักสู ต ร
สถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กครบ
ทุ ก ด้ า น ทั้ งด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย
ไม่ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาด้า นใดด้า นหนึ่ ง
เพียงด้านเดียว
2 สร้ างโอกาสให้ เด็ก ได้ รับ ประสบการณ์ ต รง
เล่ นและปฏิบัตอิ ย่ างมีความสุ ข
2.1 จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ประสบการณ์เดิม
2.2 ให้ เด็ ก มี โ อกาสเลื อ กท ากิ จ กรรมอย่า ง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรี ย น รู ้ ข อ ง เด็ ก เป็ น ร า ย บุ ค ค ล
หลากหลายรู ปแบบจากแหล่ ง เรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2.3 เด็ ก ได้ เลื อ กเล่ น เรี ยนรู ้ ล งมื อ กระท า
และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ ใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับวัย
3.1 จัด บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มใน
ห้ อ งเรี ยน ได้ ส ะอาด ป ลอดภั ย แล ะ
อากาศถ่ายเทสะดวก
3.2 จั ด ให้ มี พ้ื น ที่ แ สดงผลงานเด็ ก พื้ น ที่
ส าหรั บ มุ ม ประสบการณ์ แ ละการจั ด

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)
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จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

10

100.00

✓
✓

10
10

100.00
100.00

✓

10

100.00

10

100.00

✓

10

100.00

✓

10

100.00

✓

10

100.00

9.75

97.50

✓

10

100.00

✓

10

100.00

92

92
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10

***
ผลกำรประเมิน
้อยละ)
(ร

10

10

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพที้
่ได

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
กิจกรรม
3.3 จั ด ให้ เ ด็ ก มี ส่ วนร่ วมในการจั ด ภาพ
แวดล้อ มในห้ อ งเรี ยน เช่ น ป้ า ยนิ เทศ
การดูแลต้นไม้ เป็ นต้น
3.4 ใช้สื่ อและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกั บ
ช่ ว งอายุ ระยะความสนใจ และวิถี ก าร
เรี ย น รู ้ ข อ งเด็ ก เช่ น ก ล้ อ งดิ จิ ต อ ล
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม
ย่ อ ย สื่ อของเล่ น ที่ ก ระตุ ้ น ให้ คิ ด และ
หาคาตอบ เป็ นต้น
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนา
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก จากกิ จ กรรม
และกิ จ วัต รประจ าวัน ด้ ว ยเครื่ องมื อ
และวิธีการที่หลากหลาย
4.2 วิ เ คราะห์ ผลการประเมิ น พั ฒ นาการ
เด็ ก โดยผู ้ ป กครองและผู ้ เ กี่ ยวข้ อ งมี
ส่วนร่ วม
4.3 น าผ ล ก ารป ระ เมิ น ที่ ได้ ไ ป พั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ เด็ ก อ ย่ าง เป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ
ต่อเนื่อง
4.4 น าผลการประเมิ น แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
โดยใช้ ก ระบวนการชุ ม ชน แห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ

สรุ ปผลการประเมิน =

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ ที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

***
ผลกำรประเมิน
้อยละ)
(ร

✓

10

100.00

✓

9

90.00

10

100.00

✓

10

100.00

✓

10

100.00

✓

10

100.00

✓

10

100.00

92

10

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

99.38

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพที้
่ได

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการการจัดประสบการณ์ เพื่ อตอบสนองการเรี ยนรู ้ ของเด็ก ๆ ในทุ กด้านอย่างสมดุ ล
เต็ ม ศัก ยภาพ รู ้ จ ัก เด็ ก เป็ นรายบุ ค คลและสร้ างโอกาสให้ เด็ ก ทุ ก คนได้รับ ประสบการณ์ ตรง เล่ น และลงมื อ
กระทาผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตาม
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และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็ นระบบ โดยดาเนินการดังนี้
1. โรงเรี ยนจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนา
ครู ตามโครงการครู อนุ บาลมืออาชีพ มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู รวมทั้งศึกษาดูงาน มีการนิเทศการจัดประสบการณ์
อย่างสม่ าเสมอจากเพื่อนครู และระหว่างระดับ ชั้นเรี ยน ป.1 - ป.2 มีการจัดงานวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู มีความรู ้ความ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ ให้กบั เด็กตามแนวทางของหลักสู ตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ครู มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล ด้วยการประเมิน
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ ง เช่ น การสังเกตการช่ วยเหลื อตนเองในชี วิตประจาวัน การเข้าร่ วมกิ จกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน โดยครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามวัยของเด็กและ
นามาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่ อให้เด็ ก มี พ ฒ
ั นาการแบบองค์รวมผ่านกิ จกรรมหลัก 6 กิ จกรรม
ได้แ ก่ กิ จกรรมเคลื่ อ นไหวและจัง หวะ กิ จกรรมกลางแจ้ง กิ จกรรมเสริ ม ประสบการณ์ กิ จกรรมเสรี กิ จกรรม
สร้ างสรรค์ และกิ จกรรมเกมการศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น พัฒ นาการของเด็ก ทุ ก ด้านเป็ นระยะอย่างต่ อเนื่ องและ
สม่าเสมอ
2. โรงเรี ยนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข โดยจัดประสบการณ์
ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์ เดิ ม ให้เด็กมีโอกาสเลื อกทากิ จกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆ เป็ นรายบุคคล หลากหลายรู ปแบบจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
เด็ก ๆ ได้เลือกเล่น เรี ยนรู ้ ลงมือปฎิบตั ิจริ งและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านการทากิ จกรรมที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เช่ น กิ จกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ กิ จกรรมฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหา กิ จกรรมวัน
สุ ข อนามัย กิ จกรรมวัน เอกลัก ษณ์ ไ ทย กิ จกรรมสั ง คมเป็ นสุ ข ทุ ก อาชี พ ช่ วยกัน กิ จกรรมเวที ข องฉัน เป็ นต้น
นอกจากนี้ นกั เรี ยนยังได้เรี ยนรู ้ในแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย ทาให้นกั เรี ยนสร้างประสบการณ์ ใหม่ ด้วยตนเอง เช่ น
มุมการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน ได้เล่นผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดประสบการณ์ สามารถเลื อกหนังสื อที่ ตนเอง
สนใจจากห้องสมุด ทาให้เด็กๆ ได้เรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข
3. โรงเรี ยนจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ห้องเรี ยนของเด็ก ๆ
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อากาศถ่ายเทปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีพ้ืนที่
แสดงผลงานของนักเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยน มีการจัดมุมการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน เช่น มุมหนังสื อ มุมศิลปะ มุม
บทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัย มีการติดสื่ อการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เปิ ดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่ วมใน
การสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การทาป้ ายนิ เทศ การตกแต่งห้องเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการสร้างข้อตกลง การรักษา
ความสะอาด เป็ นต้น ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่ วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรี ยนรู ้ของเด็ก
โรงเรี ยนยังมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เพื่อให้ครู พฒั นาตนเอง สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการผลิตสื่ อที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก ๆ ได้มากขึ้น
4. ครู ป ระเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ ง และน าผลการประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ไปปรั บ ปรุ ง การจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการเด็ก โดยทาการประเมินจากการทากิ จกรรมและกิ จวัตรประจาวันด้วยเครื่ องมื อและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามเด็ก ๆ และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
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ผูป้ กครอง แล้วนามาวิเคราะห์และบันทึกผลพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและแบบรายงานประจาตัว ซึ่ งเป็ นเอกสาร
สาหรับใช้ในการสื่ อสารระหว่างครู และผูป้ กครอง และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก รวมทั้งมีการนา
ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กไปสร้างงานวิจยั ที่ สามารถใช้ในการส่ งเสริ ม แก้ไข และพัฒนาเด็กให้มี
ศักยภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ ครู ได้เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา และนา
ผลจากการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การจัดประสบการณ์และนาไปพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1 มี ความ ส าม ารถ ใน ก ารอ่ าน ก ารเขี ยน
การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับ ชั้นตามเกณฑ์ที่ สถานศึ กษา
กาหนด
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเขียนใน
แต่ละระดับ ชั้นตามเกณฑ์ที่ สถานศึ กษา
กาหนด
1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทักษะในการสื่ อสาร
ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น ต า ม เก ณ ฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
1.4 ร้ อ ยละของผู ้เรี ยนมี ทั ก ษะในการคิ ด
ค านวณในแต่ ล ะดั บ ชั้ นตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมี
วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นและแก้ ปัญหา
2.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
คิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสิ นใจ

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด
(คน)

91

1855

1785.5

96.25

✓

1851

99.78

✓

1850

99.73

✓

1850

99.73

✓

1591

85.77

1676.33

90.37

1698

91.54

91

✓
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1855

ผลการ
ประเมิน
(ร้ อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ประเด็นพิจารณา
2.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ งผู ้ เ รี ยน มี ก าร อ ภิ ป ร าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3 มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู ้ ไ ด้ ท้ ั งตั ว เองและการ
ทางานเป็ นทีม
3.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงองค์
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ม าใช้ใ นการ
สร้ า งสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ อาจเป็ นแนว
ความคิ ด โครงการ โครงงาน ชิ้ น งาน
ผลผลิต
4 มี ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร
4.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
ใช้ เ ท คโน โลยี ส ารสน เท ศ และการ
สื่ อสาร
4.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
น าเท คโน โลยี ส ารสน เท ศ และการ
สื่ อ สารเพื่ อ พัฒ นาตนเองและสั ง คมใน
ด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อ สาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ตร
สถานศึกษา
5.1 ร้ อ ยละของผู ้เรี ยนบรรลุ การเรี ย นรู ้ ต าม
หลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ร้ อ ยละของผู ้เรี ยนมี ค วามก้า วหน้ า ใน
การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรสถานศึ กษาจาก
พื้นฐานเดิม
5.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี ความก้าวหน้าในผล
การท ดสอบ ระดั บ ชาติ ห รื อผลการ
ทดสอบอื่น ๆ

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

จานวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้ อยละ)

✓

1633

88.03

✓

1698

91.54

✓

1637
1607

88.25
86.63

✓

1667

89.87

1723.5

92.91

✓

1810

97.57

✓

1637

88.24

***

97.20

✓

1855

100.00

✓

1855

100.00

✓

406.75***

91.61

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

91

91

91
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จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

1855

1855

1855

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ประเด็นพิจารณา
6 มีความรู้ ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
6.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้ อ ยละข อ งผู ้ เ รี ยน มี ค วาม รู ้ ทั ก ษ ะ
พื้ น ฐานและเจตคติ ที่ ดี ใ นการจั ด การ
การทางานหรื องานอาชีพ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
1 การมี คุ ณ ลั ก ษณ ะและค่ านิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด
1.1 ร้ อยละของผูเ้ รี ยนมี พ ฤติ กรรมเป็ นผูท้ ี่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี ค่านิ ยมและจิ ตสานึ ก
ตามที่ สถานศึ กษากาหนด โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมใิ จในท้ องถิน่ และความเป็ นไทย
2.1 ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ยน มี ความภู มิ ใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
2.2 ร้ อ ยละของผู ้เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการ
อนุ รั ก ษ์ ว ัฒ นธรรมและประเพณี ไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ าง
และหลากหลาย
3.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนยอมรับและอยูร่ ่ วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุ คคลในด้าน
เพ ศ วั ย เชื้ อ ช าติ ศ าส น า ภ าษ า
วัฒนธรรม ประเพณี
4 สุ ขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
4.1 ร้ อ ยละของผู ้เรี ยนมี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพ
กาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ แ ละสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด
(คน)

91

1855

1682

90.68

✓

1717

92.56

✓

1647

88.79

1850

99.73

✓

1850

99.73

✓

1850

99.73

✓

1607
1607

86.63
86.63

✓

1607

86.63

1677

90.40

1677

90.40

1659
1664

89.43
89.70

91

91

91

1855

1855

1855

✓

91
✓
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1855

ผลการ
ประเมิน
(ร้ อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้ อยละ)

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้ อยละ)

4.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถอยูร่ ่ วมกับคน ✓
1654
89.16
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ ื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผูอ้ ื่น
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
92.19
จานวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ : *** หัวข้อที่ 5 ข้อ5.3 ไม่สามารถนาตัวเลขมาคานวณเทียบกับจานวนนร.ทั้งหมดได้เพราะสอบเป็ นบางชั้น

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรี ยนมีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นไป
ตามศักยภาพของนักเรี ยน มุ่งพัฒนานักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน มี การจัดหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา ตลอดจนพัฒนาทักษะที่สาคัญตามหลักสู ตรและทักษะที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 และเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสู ตรหลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พุทธศักราช 2551 และ 2560 มีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับนักเรี ยน โดยมีการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
Mater Dei Learning Cycle หรื อ MDLC ด้วยกระบวนการ See - Judge - Act อันเป็ นการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน
บนมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ผา่ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ และสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย เน้น ให้ นัก เรี ย นได้ล งมื อปฏิ บ ัติจ ริ ง ในแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย รู ้จกั การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ที่คงทน และเป็ น
การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ตลอดชีวิต ทั้งนี้โรงเรี ยนยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ ได้แก่
1. การพัฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการของผู ้เรี ย นทั้ง ในด้า นการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สารทั้ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และแก้ปัญหาได้ดว้ ยวิธีการที่ยืนหยัดในความถูกต้อง ผ่านโครงการและกิ จกรรม ดังเช่ น
โครงการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่ มสาระฯ วิชาภาษาไทยในกิ จกรรมนาเสนอคุ ณค่าจากการอ่านวรรณกรรม โครงการ
เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็ นหนึ่ งเดียวกันในกิ จกรรมค่ายคณิ ตศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในกิ จกรรมค่ ายวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการหลัก สู ตรการ
จัดการเรี ยนรู ้วิชาการงานอาชี พ ในกิ จกรรม Good Food, Good Health โครงการ“เจ้าของบทเรี ยน” นักเรี ยนมี ส่วน
ร่ วมในการออกแบบ เลื อกวิธี ก ารเรี ย นรู ้ และแบ่ ง ปั น ความรู ้ ทัก ษะทางศิ ล ปะในกิ จกรรม Creative Class ฝึ กให้
นักเรี ยนได้ใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ โครงการ Broaden Horizon of Students through
“Foreign Language Skills” และโครงการก้ า วต่ อ ไปของภาษาญี่ ปุ่ น ในกิ จ กรรม Aiming towards Excellence
51

นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังจัดประสบการณ์ ให้นักเรี ยนรู ้จกั เข้าใจ ค้นพบความสนใจและความถนัดของตน ได้ฝึกฝน
ทักษะต่างๆ รวมถึ งได้แสดงออกถึ งศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ น ไตร่ ตรองสารวจจุดดี และ
จุดที่ตอ้ งพัฒนา สามารถตัดสิ นใจ วางเป้ าหมายและดาเนินการตามเป้ าหมายได้สาเร็ จ วิเคราะห์ผลคะแนนเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจในความพร้ อมสู่ วิชาการแขนงต่างๆ รู ้ จกั ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ น
ปั จจุ บ ัน มี ข ้อ มู ล การศึ ก ษาต่ อจากสาขาวิ ช า คณะและมหาวิ ท ยาลัย ต้น สั ง กัด โดยผ่า นกิ จ กรรมแนะแนวตั้ง แต่
ระดับประถมจนถึงระดับมัธยม รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆที่จดั เพิ่มเติม เช่น กิจกรรมอีกก้าวที่สร้างสรรค์
(ป.1 - 3) กิ จกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยน (ป.4 - 6) กิจกรรมบัตรเติมความสุ ข (ป.1 - 6) กิ จกรรมดวงดาวแห่ งความสุ ข
กิ จกรรมมัคคุ เทศก์น้อย (ป.6) กิ จกรรมพิ พิธภัณ ฑ์สะสมความสุ ข (ม.1) กิ จกรรมอาชี พ สร้ างสุ ข บุ คคลสร้ างแรง
บันดาลใจ (ม.2) กิจกรรมเส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่ การเรี ยน (ม.3) กิจกรรมบททดสอบที่เริ่ มต้น (ม.4) กิจกรรม
ภาพประทับ ใจกับ การไตร่ ตรองเชิ ง อาชี พ (ม.5) กิ จกรรมเตรี ย มความพร้ อมระดับ อุ ดมศึ ก ษา(ม.6) มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมเรื่ องการทางานและอาชีพ เน้นให้นกั เรี ยนมีแรงบันดาลใจและรู ้จกั อาชีพที่หลากหลาย มีขอ้ มูลโลกของ
งานอาชี พจากนักเรี ยนเก่า ผูป้ กครองและวิทยากรที่ มีประสบการณ์ ตรงที่ประกอบวิชาชี พนั้น ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจในเชิ งความเหมาะสมกับวิชาชี พในอนาคตของตนเอง เช่น กิจกรรมโครงงานอาชี พของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 กิ จกรรมSME ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 อีกทั้งมี การจัดอบรมเพื่อให้นักเรี ยนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รับรู ้แนวทางในการปฎิบตั ิตวั อย่างเหมาะสมเมื่ออยูใ่ น
สังคมออนไลน์ ได้รับแรงบันดาลใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิ งอาชี พและการศึกษาต่อ
ได้ เช่น กิจกรรมโลกกว้างทางอาชีพ (ป.1 - 6) กิจกรรมสร้างสรรค์โลกใหม่ ฉลาดใช้เทคโนโลยี (ม.1- 6)
2. การพัฒ นาผู ้เรี ย นทางด้า นคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ผู ้เรี ย น มี คุ ณ ลัก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด ด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในกิจกรรม
การบู ร ณาการความรู ้ ด้านหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งกับ การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละการจัด กิ จ กรรมภายใน
สถานศึกษาของ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมการบูรณาการความรู ้ดา้ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
เรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาของ 4 ช่วงชั้น อาทิ งานกีฬาสี สัมพันธ์ งานสิ่ งแวดล้อม งานค่าย เป็ น
ต้น โครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับหัวข้อรณรงค์ประจาปี กิจกรรมหัวข้อรณรงค์
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมวันวิชาการและงานนิทรรศการ
ประจาปี และกิจกรรมค่ายยุวกาชาด โครงการ Spirit of MD Sports ในกิจกรรมจัดแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาสี ฝ่ายกีฬาและ
สร้ างความเข้าใจในการผลัก ดันกี ฬ าในโรงเรี ยน โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะในกิ จกรรมสวนศิล ป์
ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง กิ จกรรมเวทีสร้างเสริ มประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปะ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ที่ตนเองถนัดด้วยความเหมาะสม และกิ จกรรม
Wall Art Exhibition พื้นที่สาหรับแสดงผลงานทางด้านศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี ไทยและดนตรี สากล
โดยจะมีการพัฒนารู ป แบบการแสดงผลงานให้เป็ น ART-Ebook ฯ โครงการ“อ่าน” เพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ใน
กิ จกรรมสารวจและเพิ่ ม ปริ ม าณหนังสื อที่ น่าสนใจในห้องสมุ ดและกิ จกรรมประกวดเรี ยงความแนะนาหนังสื อ
โครงการพัฒนา EQ และทักษะการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในกิจกรรมคากลอนสอนใจในห้องอาหาร โครงการก้าวต่อไปสู่
ความเป็ นครู มืออาชี พ ในกิ จกรรมพัฒนาด้วยข้อมูลย้อนกลับจากนักเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจในท้องถิ่ น และความ
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เป็ นไทย ด้วยโครงการและกิ จกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระฯ วิชาภาษาไทยในกิ จกรรม
นาเสนอคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม โครงการหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้วิชาการงานอาชีพในกิจกรรมสร้างสรรค์
งาน D.I.Y โครงการศิลปะเพื่อชุมชนในกิจกรรมศิลป์ อาสาส่ งความสุ ข จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ถ่ายทอด
ความมี สุนทรี ยภาพทางศิลปะให้กบั ชุ มชน ได้แก่ โรงพยาบาลตารวจ บ้านพักคนชรา บางแค บ้านสุ ทธาวาส ฯลฯ
กิ จกรรม Community Music Band วงดนตรี ไทย/สากล ที่ มีนักเรี ยน นักเรี ยนเก่ า ผูป้ กครองและครู มี ส่วนร่ วมและ
กิจกรรม Art Information for Art Appreciation ประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวน นาชม ประสบการณ์ ศิลปะในแขนงต่าง ๆ
โครงการเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในกิจกรรมนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5 - 6 ได้
ไปเรี ยนภาษาจีนและใช้ภาษาอังกฤษที่ สิ งคโปร์ กิ จกรรมนักเรี ยนมัธยม 1 จานวน 20 - 24 คน ได้ไปโรงเรี ยน St.
Ursula’s College ที่ออสเตรเลีย กิจกรรมนักเรี ยนมัธยม 3 จานวน 4 - 6 คน ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองมะลัง
อินโดนี เซี ย และกิจกรรมนักเรี ยนมัธยม 2 และ 4 จานวน
4 - 8 คน ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Wellington
นิ วซี แลนด์ ผูเ้ รี ยนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ด้วยโครงการและกิ จกรรม ดังต่อไปนี้
โครงการฉันเลือกเพราะฉันรู ้และชอบในกิจกรรม Teamwork Dream work (ป.1 - 6 )และกิจกรรม How to be a good
team member (ม.1 - 6) ผูเ้ รี ยนมี สุขภาวะทางร่ างกาย และจิตสังคม ด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการ
ปรับหลักสู ตรสุ ขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทักษะชีวิตในกิจกรรมปรับการเรี ยนการสอนโดยมุ่งทักษะชี วิต กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักและความมีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้านสุ ขภาพต่อสภาวะแวดล้อมในสังคมปั จจุบนั กิจกรรมบูรณาการ
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - 4 และกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาโดยเริ่ มต้นคาบ
เรี ยนด้วยการอบอุ่นร่ างกาย โครงการ Spirit of MD Sports ในกิ จกรรมสร้างสปิ ริ ตและสนับสนุ นด้านทักษะกี ฬาแก่
กลุ่มหัวหน้ากีฬาเพื่อให้ช่วยฝึ กฝน ฝึ กซ้อมกีฬาสี คณะก่อนการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมสร้างความมีส่วนร่ วมของผูน้ า
นักเรี ยนในการเพิ่มการแข่งขันกี ฬาให้มีความหลากหลายในวันงานกีฬาสี และกิจกรรมรณรงค์ครู ที่มีความสามารถ
ทางด้านกี ฬามาช่ วยแนะนาและฝึ กซ้อมกี ฬาให้กบั นักเรี ยน โครงการพัฒนา EQ และทักษะการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
กิจกรรมชีวติ ออกแบบได้ (ประถม) และกิจกรรมเติมสุ ขสู่ ใจ เติมไฟสู่ ฝัน (มัธยม)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัตงิ าน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
1.1 ก าห น ด เป้ าห ม ายที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการศึ ก ษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด

✓

53

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้

5

ยอดเยีย่ ม

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัตงิ าน
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1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ที่ สอดคล้อง เชื่ อมโยง
กับ เป้ า หมาย แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นาเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
1.5 น าเป้ าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพัน ธกิ จ ของโรงเรี ยน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบ
2 .2 มี ก าร น าแ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลและปรับปรุ งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มี ก ารบริ หารอั ต ราก าลั ง ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และระบบการ
นิเทศภายใน
2.4 สถาน ศึ กษ ามี การน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ น การพั ฒ น า
สถานศึกษา
2.5 สถานศึ ก ษาให้ บุ ค ลากรและผู ้ที เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายมี
ส่วนร่ วมในการวางแผน ปรับปรุ ง พัฒนา และ
ร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3 ดาเนิ น งานพัฒ นาวิชาการที่เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ยนรอบด้ าน
ตามหลักสู ตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริ ห ารจั ด การเกี่ ยวกั บ งาน วิ ช าการ ใน ด้ า น การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริ ห ารจั ด การเกี่ ยวกั บ งาน วิ ช าการ ใน ด้ า น การ
พั ฒ นาหลั ก สู ตรตามความต้ อ งการของผู ้ เ รี ยน ที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บทของสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และ
ท้องถิ่น
3.3 บริ หารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ เน้น
คุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวติ จริ ง
3.4 กาหนดหลักสู ตรสถานศึกษาครอบคลุมการ จัดการ
เรี ยนการสอนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
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3.5 สถานศึ กษามีการปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พัฒ นาครู บุ ค ลากร ให้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
4.3 น าชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ เข้ า มาใช้ ใ นการ
พัฒนางานและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4.4 มี ก ารตรวจสอบ ทบทวน การปฏิ บั ติ ง านของครู
บุคลากรที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4.5 ถอดบทเรี ย นเพื่ อ สร้ างนวัต กรรมหรื อ วิ ธี ก ารที่ เป็ น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อต่ อการจัด
การเรียนรู้ อย่ างมีคุณภาพ
5.1 จั ด สภาพแวดล้อ มทางกายภาพภายในห้ อ งเรี ยนที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรี ยนที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เป็ น
รายบุคคล และเป็ นกลุ่ม
5.4 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การ
เรี ยนรู ้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด สภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับ สนุ นการบริ หาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการและ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ บริ ห าร
จัด การและการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกั บ สภาพ
ของสถานศึกษา
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6.4 ให้ บ ริ การเท คโน โลยี ส ารสน เท ศเพื่ อ ใช้ ใ น การ
✓
บริ การจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
6.5 ติ ด ต าม ผ ล ก าร ใ ช้ บ ริ ก าร ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี
✓
สารสนเทศของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ การ
จัด การและการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกั บ สภาพ
ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
= ผลรวมค่าเป้ าหมายทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา
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กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจัดการคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่างเป็ นระบบ มี ก ารก าหนดเป้ าหมาย วิสั ย ทัศ น์ และ
พัน ธกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกับ บริ บทของโรงเรี ยน ความต้ อ งการของชุ ม ชน แผนการศึ ก ษาชาติ แผนการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ อัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิ ก และอัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุ ลิน ดังปรากฏ
ชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่ งแสดงถึงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
ในอนาคต โรงเรี ยนมีแผนภูมิการจัดองค์กร และโครงสร้างการบริ หารงานอย่างชัดเจน แบ่งการบริ หารงานดังนี้ ฝ่ าย
การเงิ น และงบประมาณ ฝ่ ายบุ ค ลากรและจิ ต ตาภิ บ าล ฝ่ ายจัดการทั่วไป (ผู จ้ ดั การ) และฝ่ ายการจัด การศึ ก ษา
(ผูอ้ านวยการ) ที่ประกอบ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ และฝ่ ายธุ รการ บริ การ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายจะ
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่ าย มีคาสั่งมอบหมายงาน มีผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน โดยมี
หัวหน้าฝ่ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการศึกษาร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เน้นการมีส่วนร่ วม
จากทุกฝ่ าย มีการระดมความคิดเห็ นจากฝ่ ายต่างๆ ร่ วมกันวิเคราะห์สภาพปั ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ซึ่ งดาเนิ นการภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
และจัดประชุ มระดมความคิดเห็ นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่ วมกันในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
1. โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดเป้ าหมาย วิสั ย ทัศ น์ และพัน ธกิ จที่ ชัดเจน มี ระบบบริ ห ารจัดการคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่ วมและดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้าน
ตามหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา รวมทั้งการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยด าเนิ น การที่ เป็ นรู ป ธรรม ผ่า น
โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และ
เป็ นหนึ่ งเดียวกันในกิจกรรมศึกษาและพัฒนาทัศนคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โครงการศึกษาและพัฒนา
ทัศนคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ในกิจกรรมพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ 2562โครงการปรับหลักสู ตรสุ ข
ศึกษา-พลศึกษาเพื่อทักษะชีวิต ในกิจกรรมปรับตัวชี้ วดั ให้กระชับและตรงเป้ าหมาย มากขึ้น โครงการหลักสู ตร
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การจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการงานอาชีพในกิจกรรมปรับกระบวนการเรี ยนการสอนในประถม และมัธยมต้นและกิจกรรม
ส่ งเสริ ม ความสนใจของผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ย น โครงการพัฒ นาหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอนวิชาศิ ล ปะที่ เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญในกิจกรรมการทบทวนหลักสู ตรวิชาศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี ไทยและดนตรี สากล
โครงการการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพในกิจกรรมทุกกลุ่มสาระมีการแบ่งปั นแผนการสอน MDLC ที่มีคุณภาพในการ
ประชุ ม กลุ่ ม สาระ กิ จกรรมที ม นิ เทศของฝ่ ายบริ ห าร ได้เข้าเยี่ย มชมการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุ ก คนและ
กิจกรรมการแบ่งปั นงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระ ในการประชุมฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยน โครงการการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดับชั้นในกิจกรรมศึกษาเนื้ อหาในหลักสู ตรของแต่ละกลุ่มสาระในระดับชั้นเพื่อตั้ง
ประเด็นหัวข้อในการบูรณาการ และวางแผนงาน ลดความซ้ าซ้อนของเนื้ อหาด้วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
และในระดับชั้นเรี ยน โครงการพัฒนาระบบการประเมินกิ จกรรมของนักเรี ยนด้วยการใช้ Rubricในกิจกรรมจัดทา
Rubric เพื่ อ ประเมิ น กิ จกรรมตามปฏิ ทิ น โรงเรี ย น โดยผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกับ ฝ่ ายกิ จ การนัก เรี ย น
กิ จ กรรมจัด ท า Rubric โดยหัว หน้า ช่ วงชั้น และหั วหน้ าระดับ ชั้น กิ จกรรมจัด ท า Rubric โดยสภานัก เรี ย นและ
กิจกรรมติดตามและประเมินการใช้ Rubric โครงการ MDLC ในระบบผูน้ านักเรี ยนในกิจกรรม MDLC ในค่ายสภา
นักเรี ยนและกิ จกรรมฝึ กผูน้ าของคณะกรรมการนักเรี ยนประถม กิจกรรม MDLC ในทุกกิ จกรรมของสภานักเรี ยน
คณะกรรมการนักเรี ยนประถม โดยนักเรี ยนเป็ นผูด้ าเนินการและกิจกรรมคุณครู ในฝ่ ายกิจการนักเรี ยนติดตามการใช้
MDLC ของผูน้ านักเรี ยน โครงการปรั บหัวข้อจริ ยศึ ก ษาเพื่ อนาสู่ การมี ส่ วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลกในกิ จกรรม
หัวข้อจริ ยศึกษามีการปรับในทุกชั้นเรี ยน โดยครู ทีมจริ ยศึกษาในชั้นนั้น ด้วยอาศัยข้อเสนอจากผูป้ ระสานงานและ
กิ จกรรมครู ผูส้ อนมี การเตรี ยมแผนการสอนอย่างดี มุ่งที่ พฒั นาการของนักเรี ยน โครงการบูรณาการการเรี ยนการ
สอน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับหัวข้อรณรงค์ประจาปี โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะในกิจกรรมการ
แสดงผลงานทางด้านศิลปะและกิจกรรม Budding Artists เป็ นการสมัครและร่ วมกิจกรรมการแสดงในภาคเรี ยนที่ 2
ในบทบาทต่าง ๆ กันของ Project การแสดง โครงการเพลงพระราชนิพนธ์อนั เป็ นอมตะในกิจกรรมเผยแพร่ บทเพลง
พระราชนิ พนธ์ในชั้นเรี ยนและกิจกรรมเผยแพร่ บทเพลงพระราชนิ พนธ์ในกิ จกรรมพิเศษ โครงการ“อ่าน” เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในกิจกรรมให้นกั เรี ยนประถมอ่านและเขียนไตร่ ตรองลงในบันทึกการอ่าน โครงการสร้างความมี
จุดยืนในความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการสอบ และความรับผิดชอบงานด้วยตนเองในกิ จกรรมฝึ กให้อา้ งอิงอย่างถู กต้อง
ตามแนวทางที่โรงเรี ยนกาหนด ไม่มีปัญหาPlagiarism และมีครู เป็ นแบบอย่าง กิจกรรมทบทวนระเบียบในการสอบ
ทุกครั้งก่อนสอบกลางภาค และปลายภาคและกิจกรรมการใช้วธิ ี การในทางบวก เพื่อป้ องกันมิให้นกั เรี ยนทุจริ ต
2. โรงเรี ยนจัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ด้วยโครงการและ
กิ จกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการก้าวต่อไปสู่ ความเป็ นครู มืออาชี พในกิ จกรรมการนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้ โครงการ
นโยบายและแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการคุ ้น ครองและปกป้ อ งสิ ท ธิ เด็ ก ในกิ จ กรรมจัด ท าคู่ มื อ ปฏิ บ ัติ และจัด ตั้ง
คณะกรรมการของโรงเรี ยนในการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ของนักเรี ยน กิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้และครู
ลงนามในการร่ วมมื อในการปกป้ องและคุ ้มครองสิ ท ธิ และศักดิ์ ศรี ของนักเรี ยน กิ จกรรมติดตามรายงานในการ
ปกป้ องและคุ ม้ ครองสิ ทธิ และศักดิ์ ศรี ของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและกิจกรรมรายงานการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ
และศักดิ์ ศรี ของนักเรี ยนให้กรรมการบริ หารโรงเรี ยนรับทราบทุกการประชุ ม โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
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โดยบุ ค ลากรมี ส่ วนร่ วมอย่าง activeในกิ จกรรมการประชุ ม ครู ก่ อนเปิ ดปี การศึ ก ษา กิ จกรรมกลุ่ ม Professional
Development กิ จกรรมพัฒนาบุคลากรกลางภาคเรี ยนที่ 1 และ ที่ 2 และกิ จกรรมการประชุ มครู ปลายภาคเรี ยนที่ 1
และที่ 2 โครงการพบผูร้ ู ้พฒั นาครู ภาษาไทยในกิจกรรมเชิญวิทยาและกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดกิ จกรรมประกอบการสอน โครงการพัฒ นากระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู สั งคมศึ ก ษาฯ ในกิ จกรรม
แลกเปลี่ ยนกระบวนจัดการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ ก ารเลื อกใช้สื่ อและเทคโนโลยีในการสอน
โครงการครู คณิ ตศาสตร์ มืออาชีพในกิจกรรมพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะ เทคนิค
และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และสื่ อการสอนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ กิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ในกลุ่ ม
สาระและสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ กิจกรรมจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพและกิจกรรม
การประเมินและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ โครงการครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ใ นกิ จ กรรม Team Teaching & Lab Assistant กิ จ กรรมพัฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ค รู วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีและกิจกรรมทัศนศึกษาครู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชี พ
ในกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ร่วมกัน บนพื้ นฐานวัฒ นธรรมอุ ร์สุ ลิ น กิ จกรรมการนิ เทศระหว่างกลุ่ ม สาระ
กิ จกรรมครู การงานชานาญด้วยเทคโนโลยี และกิ จกรรมห้องเรี ยนสะอาดตา พัฒนาสิ่ งแวดล้อม โครงการพัฒนา
บุคลากรทางด้านศิลปะในกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ หาโอกาสในการเข้าพัฒนาทักษะ อบรมเรี ยนรู ้ในศาสตร์ ต่าง
และกิ จกรรม KM for Art แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ แบ่งปั น ช่ วยเหลื อและร่ วมมื อในเรื่ องของการท างาน การสอนและ
ปฏิ บ ัติ กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น โครงการ World Language Teaching Professionals ในกิ จกรรม Classroom
Observations กิ จ กรรม Professional Sharing กิ จ กรรม Professional Collaboration และกิ จ กรรม Assessing Our
Teaching Professionals โครงการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ครู คาสอนและกิจกรรมคาทอลิ กในกิ จกรรมชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ครู คาสอนและกิ จกรรมคาทอลิ กมาแตร์ ฯ กิ จกรรมครู คาสอนและกิ จกรรมคาทอลิ กมาแตร์ เดอี สู่ วิถีชุมชน
คริ ส ต์ โครงการการเป็ นที่ป รึ ก ษาที่ นักเรี ยนไว้วางใจในกิ จกรรมเพราะรักจึงเพาะรัก และกิ จกรรมรู ้ จกั TCAS 62
โครงการงานวิจยั ในชั้นเรี ยนคุ ณ ภาพเพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอนในกิ จกรรมร่ วมกันก าหนดหัวข้องานวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน และแนวทางการทางานวิจยั ร่ วมกันโดยแบ่งเป็ นงานวิจยั
ศึกษาพัฒนาหลักสู ตร และงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน กิจกรรมจัดอบรมการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนใน
คุ ณ ครู แ ละกิ จ กรรมรวบรวม คัด เลื อ กและเผยแพร่ ง านวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นเชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โครงการเพิ่มคุณภาพงานเซอร์ เวียมเพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนมาแตร์ เดอีให้มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันใน
โลกในกิ จกรรมการทบทวนความเข้าใจและติดตามกิ จกรรมต่าง ๆ ของงานเซอร์ เวียมในที่ ประชุ มกรรมการเพื่ อ
เผยแพร่ ขอ้ มู ลไปยังครู ทุกคนและกิ จกรรมนักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ไตร่ ตรองอย่างลึ กซึ้ งเป็ น หลังจากปฏิ บตั ิ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โครงการ Professional Development for Professional Teachers ในกิ จกรรมฟื้ นฟูจิตใจครู
และกิ จกรรม Professional Development โครงการสร้ างครู ผูน้ ารุ่ นใหม่ในกิ จกรรม Mentoring Our New Teachers
และกิ จกรรม Cultivate School Culture โครงการระบบนิ เทศในมิติการเป็ นครู อุร์สุลิน ในกิ จกรรมการวางแผนงาน
การระดมความคิดในการพัฒนาและการประชุมทีมงานนิเทศ กิจกรรมการดาเนินและติดตามการนิเทศการสอนเพื่อ
การพัฒนาและกิจกรรมการสรุ ปผลการดาเนินการนิเทศเพื่อการพัฒนา โครงการปรับโครงสร้างบริ หารและบทบาท
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หน้าที่ ในกิ จกรรมปรั บ โครงสร้ างบริ ห ารและเพิ่ ม ตาแหน่ งช่ วยงานและกิ จกรรมติ ดตามการท างานร่ วมกัน ของ
หัวหน้าและผูช้ ่วย
3. โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีคุณภาพ ให้ความสาคัญกับการ ด้วยโครงการและกิ จกรรม ดังต่อไปนี้
โครงการครู และนักเรี ยนรักษ์และดู แลสิ่ งแวดล้อมในกิ จกรรมผูแ้ ทนครู และสภานักเรี ยนกาหนดหัวข้อรณรงค์การ
ดูแลสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน กิจกรรมผูแ้ ทนครู และสภานักเรี ยนดาเนิ นการตามข้อรณรงค์การดูแลสิ่ งแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยน และกิ จกรรมติดตาม ข้อมูลการใช้น้ าประปา ไฟฟ้ าและการจัดการขยะของโรงเรี ยน โครงการเพิ่ม
คุ ณ ภาพในงาน Green Office ในกิ จ กรรมกรรมการ Green Office และกิ จ กรรมการท างานของทุ ก ฝ่ ายในหมู่
กรรมการ Green Office นาสู่ การรายงานผลที่มีคุณภาพและชัดเจนในที่ประชุ ม โครงการจัดภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้
ใหม่ (Reinventing the Learning Landscape of Mater Dei) ในกิ จกรรมการออกแบบการก่ อสร้ างและการปรับปรุ ง
ส่ วนต่าง ๆ ของโรงเรี ยนและกิจกรรมการวางแผน ว่าจ้างและเตรี ยมการดาเนินการใน Phase ที่ 1 ของโครงการ
4. โรงเรี ยนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการ
และการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เหมาะสมกับ บริ บ ทของโรงเรี ย น โดยมี โครงการและกิ จกรรมรองรั บ ดังเช่ น โครงการ
พัฒนาการใช้ ICT ในการสร้างระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศและ KMในกิจกรรมระบบการจัดการข้อมูลและการ
บริ หารจัดการองค์ความรู ้และกิจกรรมเครื อข่ายขับเคลื่อน ICT กับ KM โครงการปรับปรุ ง Website ของโรงเรี ยนใน
กิ จกรรมปรับ ปรุ ง Website ของโรงเรี ย นและกิ จกรรม Website โครงการคลิ นิก ICT ในกิ จกรรมจัดท าทะเบี ยน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT ของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั กิ จกรรมจัดระบบบริ การปรับโปรแกรมและซ่ อม
บารุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพเสมอ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และกิ จกรรมจัดทาระบบการให้บริ การซ่ อมบารุ งและ
บันทึกรายงานใน Microsoft Office 365 โครงการปรับปรุ งระบบการเงินและการบัญชี ให้ทนั สมัย ในกิ จกรรมวาง
แผนการปรับเปลี่ยน software และจัดเตรี ยม server ที่เหมาะสม และกิจกรรมดาเนินการพัฒนาการใช้งาน software
ให้เสร็ จสิ้ น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

ประเด็นพิจารณา
1 จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ านกระบวนการคิ ด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวติ ได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษา
ที่ เน้ น ให้ ผู ้ เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู ้ โดยผ่ า น

การปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติ ไม่ เป้าหมาย จานวนครู
ปฏิบัติ (ร้ อยละ) ทั้งหมด (คน)
91

133

จานวนครู
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)
128.2

133

✓
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ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
(ร้ อยละ) คุณภาพที่
ได้
96.39 ยอดเยีย่ ม

100.00

ประเด็นพิจารณา
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
1.2 มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริ ง
1.3 มี รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ เ ฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึ กทักษะให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออก แสดง
ความคิ ด เห็ น สรุ ปองค์ ค วามรู ้ และ
นาเสนอผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
2 ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ ง
เรียนรู้ ทเี่ อื้อต่ อการเรียนรู้
2.1 ใช้สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
จัดการเรี ยนรู ้
2.2 ใช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ และภู มิปั ญ ญาท้องถิ่ น
ในการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผูส้ อนมีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดย
เน้นการมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
3.2 ผูส้ อนมี การบริ หารจัด การชั้น เรี ยน ให้
เด็กรักครู ครู รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รั ก ที่ จ ะเรี ย นรู ้ สามารถเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน
อย่างมีความสุข
4 ตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
4.1 มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
4.2 มีข้ นั ตอนโดยใช้เครื่ องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย

การปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติ ไม่ เป้าหมาย จานวนครู
ปฏิบัติ (ร้ อยละ) ทั้งหมด (คน)

จานวนครู
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
(ร้ อยละ) คุณภาพที่
ได้

✓

133

100.00

✓

133

100.00

✓

121

90.98

✓

121

90.98

123.33

92.73

✓

133

100.00

✓

118

88.72

✓

119

89.47

123.34

92.74

✓

124

93.00

✓

123

92.48

124.92

93.93

✓

133

100.00

✓

133

100.00

91

91

91
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133

133

133

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติ ไม่ เป้าหมาย จานวนครู
ปฏิบัติ (ร้ อยละ) ทั้งหมด (คน)

ในการจัดการเรี ยนรู ้
4.3 เปิ ด โอ กาส ให้ ผู ้ เ รี ยน และผู ้ มี ส่ วน ✓
เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ วนร่ วมในการวัด และ
ประเมินผล
4.4 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อนาไปใช้ ✓
ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และให้ ข้อมูลสะท้ อน
91
133
กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5.1 ค รู แ ล ะ ผู ้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งร่ วม กั น ✓
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้
5.2 นาข้อมูลป้ อนกลับไปใช้ในการปรับปรุ ง ✓
และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

จานวนครู
ผ่านเกณฑ์ ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
(ร้ อยละ) คุณภาพที่
ได้

123

92.25

111

83.45

119.5

89.85

127

95.49

112

84.21
93.13

ดีเลิศ

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการสร้ างและ
พัฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ แ สดงออกถึ ง ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา
มีพฒั นาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างโอกาสให้
นัก เรี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บ ตั ิ จริ ง มี ก ารบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิ งบวก สร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครู รู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ดาเนิ นการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนา
นักเรี ยน รวมทั้งร่ วมกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และนาผลที่ ได้มาให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัด การเรี ย นรู ้ ผ่า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ จ ริ ง และสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้ อหาสาระ กิ จกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็ นรายบุ คคลอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งระบบ โดยมี โครงการและกิ จกรรมรองรับ ดังเช่ น โครงการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันในกิจกรรมสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลตามระดับความสามารถ โครงการปรับหลักสู ตรสุ ขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทักษะชี วิต ในกิ จกรรมปรับ
หลักสู ตรสุ ขศึก ษา-พลศึก ษาเพื่ อทัก ษะชี วิต โครงการหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้วิชาการงานอาชี พ ในกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม ความสนใจของผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน โครงการพัฒ นาหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอนวิชาศิ ล ปะที่ เน้น
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นักเรี ยนเป็ นสาคัญ ในกิจกรรมเจ้าของบทเรี ยนซึ่ งนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบ เลือกวิธีการเรี ยนรู ้และแบ่งปั น
ความรู ้ ทักษะทางศิลปะ โครงการ Broaden Horizon of Students through “Foreign Language Skills” ในกิ จกรรม
No Child Left Behind ซึ่ งสร้ างระบบพัฒ นานัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คลตามความสามารถด้วยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย
โครงการการจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเพื่อตอบสนองนักเรี ยนเป็ นรายกรณี ในกิจกรรมก้าวเต็มศักยภาพเพื่อ
ชีวิตที่ออกแบบได้ โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะในกิ จกรรมเวทีสร้างเสริ มประสบการณ์ทางด้านศิลปะ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ที่ตนเองถนัดด้วยความเหมาะสม โครงการการแสดง
ผลงานทางด้านศิลปะในกิจกรรม Music Everlasting ซึ่ งเป็ นการสมัคร คัดเลือก และร่ วมแสดงดนตรี คลาสิ คที่ตนเอง
ถนัดและได้ฝึกฝนมาและกิจกรรม Budding Artists ซึ่ งเป็ นการสมัครและร่ วมกิจกรรมการแสดงในภาคเรี ยนที่ 2 ใน
บทบาทต่างๆ กันของProjectการแสดง
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้
โดยผ่านกระบวนการคิ ด ได้ป ฏิ บ ตั ิ จริ งด้วยวิธี การและแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ หลากหลาย สรุ ป องค์ความรู ้ และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ผ่านโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการเสริ มสร้างทักษะการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกิ จกรรมค่ายสังคมศึกษาและกิ จกรรมการรั บรู ้ สัญญาณแห่ งกาลเวลา โครงการ
พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ บ นพื้ น ฐานของความรั ก เมตตา และเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน ในกิ จ กรรมค่ า ย
คณิ ต ศาสตร์ โครงการพัฒ นาการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในกิ จกรรมค่ ายวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โครงการปรับหลักสู ตรสุ ขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทักษะชี วิต ในกิ จกรรมสร้ างความตระหนักและมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบด้านสุ ขภาพต่อสภาวะแวดล้อมในสังคมปั จจุบนั โครงการหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาการงาน
อาชี พ ในกิ จกรรมการสอนแบบโครงงาน (PBL) สู่ ก ารเรี ยนรู ้ ที่ แท้จริ ง กิ จกรรม Good Food, Good Health และ
กิจกรรมสร้างสรรค์งาน D.I.Y นอกจากนี้โรงเรี ยนยังจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน ด้วยโครงการ
และกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันในกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้ Maths – Whizz เป็ นแหล่ง
เรี ย นรู ้ โครงการหลัก สู ตรการจัดการเรี ย นรู ้ วิชาการงานอาชี พ ในกิ จกรรม Table Manners for MD Studentsและ
กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะที่
เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญในกิจกรรมศิลปะพบศิลปิ น โครงการศิลปะเพื่อชุ มชนในกิจกรรม Community Music Band
ซึ่ งวงดนตรี ไทย/สากล ที่มีนักเรี ยน นักเรี ยนเก่า ผูป้ กครองและครู มีส่วนร่ วม และกิ จกรรม Art Information for Art
Appreciation ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นาชม ประสบการณ์ศิลปะในแขนงต่าง ๆ
3. บริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิ งบวก โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน
และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยมีโครงการและกิ จกรรมบางส่ วนรองรับ ได้แก่ โครงการBroaden
Horizon of Students through “Foreign Language Skills” และโครงการก้าวต่อไปของภาษาญี่ปุ่นในกิจกรรม Aiming
towards Excellence และ Language & Culture โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพกาย และจิตใจ ด้วยการออกกาลังกาย ใน
กิจกรรมสร้างกิจกรรมนาสู่ MD Run 2019 โดยแนะนาการเดินวิง่ ที่ถูกวิธี กิจกรรมสร้างกิจกรรมนาสู่ MD Run 2019
โดยแนะนาการเดินวิ่งที่ถูกวิธี กิจกรรม MD Running Club และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนได้ทราบข่าวสาร
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สุ ขภาพและการออกก าลังกาย โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิ ล ปะ ในกิ จกรรม Wall Art Exhibition พื้ น ที่
สาหรับแสดงผลงานทางด้านศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี ไทยและดนตรี สากลโดยจะมีการพัฒนารู ปแบบ
การแสดงผลงานให้เป็ น ART-Ebook ฯลฯ โครงการ“อ่าน” เพื่ อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ในกิ จกรรมสารวจและเพิ่ ม
ปริ มาณหนังสื อที่น่าสนใจในห้องสมุด และกิจกรรมประกวดเรี ยงความแนะนาหนังสื อ
4. จัดให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิ ดเห็ น คิ ดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู ้จากสื่ อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ
ดังเช่ น โครงการพัฒ นาหลักสู ตรกลุ่ ม สาระฯ วิช าภาษาไทยในกิ จกรรมนาเสนอคุ ณค่ าจากการอ่ านวรรณกรรม
โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ในกิ จกรรมเริ่ ม“รู ้ ก่อนเรี ยน”
การศึ กษาบทเรี ยนก่ อนเข้าชั้นเรี ยนผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรม Creative Class ฝึ กให้นักเรี ยนได้ใช้ ICT เป็ น
เครื่ องมือในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โครงการ Broaden Horizon of Students through “Foreign Language
Skills” และโครงการก้าวต่อไปของภาษาญี่ ปุ่นในกิ จกรรม Aiming towards Excellence โครงการศิลปะเพื่อชุ มชน
ในกิ จกรรมศิ ล ป์ อาสาส่ ง ความสุ ข โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิ ล ปะ ในกิ จกรรมสวนศิ ล ป์ ระดับ ชั้น
ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โครงการ“อ่าน” เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ในกิจกรรมที่
ให้นกั เรี ยนประถมอ่านและเขียนไตร่ ตรองลงในบันทึกการอ่าน รวมทั้งจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่ อมโยงบูรณาการ
สาระการเรี ยนรู ้ และทักษะด้านต่ างๆ ด้วยโครงการและกิ จกรรม ดังต่ อไปนี้ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการปรับ
หลัก สู ตรสุ ขศึ กษา-พลศึ กษาเพื่ อทัก ษะชี วิต ในกิ จกรรมบู รณาการวิชาสุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ป.1 - 4 โครงการ
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดับชั้น ในกิจกรรมจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการ
5. มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง ด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ กิ จกรรมพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ในกิ จกรรมศึกษาและพัฒนาทัศนคติของ
นักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างแบบ
วัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการงานวิจยั ในชั้นเรี ยนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ใน
กิ จกรรมรวบรวม คัดเลื อกและเผยแพร่ งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเชิ งคุ ณภาพที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
โครงการปรั บ หลัก สู ตรสุ ขศึ ก ษา-พลศึ ก ษาเพื่ อ ทัก ษะชี วิ ต ในกิ จ กรรมใช้ ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ งโดย
ใช้ Rubric โครงการการจัดการศึกษาเชิ งคุณภาพ ในกิจกรรมที่ทุกกลุ่มสาระที่มีการวัดผลกลางภาคและปลายภาค
เรี ยน มีการแบ่งปั น ช่ วยเหลื อ ให้คาแนะนา การออกข้อสอบที่มีคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลโดยการให้ผลย้อนกลับ
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2. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยีย่ ม
1. มีพฒั นาด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิ สัยที่ ดี และดู แลความปลอดภัยของ ยอดเยีย่ ม
ตนเองได้
2. มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
ยอดเยีย่ ม
3. มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ยอดเยีย่ ม
4. มี พ ัฒ นาการด้า นสติ ปั ญ ญา สื่ อ สารได้ มี ท ัก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน และ ยอดเยีย่ ม
แสวงหาความรู ้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยีย่ ม
1. มีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ ดา้ น สอดคล้องกับบริ บทขอท้องถิ่น ยอดเยีย่ ม
2. จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
ยอดเยีย่ ม
3. ส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
ยอดเยีย่ ม
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
ยอดเยีย่ ม
5. ให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่ อสนับ สนุ น ยอดเยีย่ ม
การจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ยอดเยีย่ ม
1. จัดประสบการณ์ ที่ส่ งเสริ ม ให้เด็ กมี พ ฒ
ั นาการทุ ก ด้าน อย่างสมดุ ล เต็ม ยอดเยีย่ ม
ศักยภาพ
2. สร้ า งโอกาสให้ เด็ ก ได้รั บ ประสบการณ์ ต รง เล่ น และปฏิ บ ัติ อ ย่ า งมี ยอดเยีย่ ม
ความสุ ข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยีย่ ม
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการ ยอดเยีย่ ม
เด็กไปปรับปรุ งการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุ ปผลการประเมินระดับปฐมวัย
ยอดเยีย่ ม
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
6. มีความรู ้ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรี ยน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3. การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุ ขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนิ น งานพัฒ นาวิช าการที่ เน้นคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นรอบด้านตามหลัก สู ตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
4. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
คุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริ หารจัดการและการ
จัดการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1. จัด การเรี ย นรู ้ ผ่านกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ จริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
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ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม

มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน ยอดเยีย่ ม
5. มีก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒ นาปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู ้
สรุ ปผลการประเมินระดับปฐมวัย
ยอดเยีย่ ม
3. จุดเด่ น
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็ก ๆได้รับการส่ งเสริ มให้มีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานเป็ นที่น่าพอใจ การส่ งเสริ มใน
เรื่ องการดูแลสุ ขภาพอนามัย ทาให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กในการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามประสบการณ์ที่ครู จดั ได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
2. อัตลักษณ์ความเป็ นอนุบาลมาแตร์ เดอี มีความชัดเจน เด็ก ๆ มีลกั ษณะเฉพาะของความเป็ นอนุบาลมาแตร์ มี
ความร่ าเริ ง เบิกบาน กิริยามารยาทงดงาม รักที่จะมาโรงเรี ยน
คุณภาพของเด็ก
3. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถช่วยตัวเองได้ในการรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ า
ล้างมือ และปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์
4. เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่น เข้าใจความหมายของความสุ ขในฐานะผูใ้ ห้
5. เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังให้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็ นไทยให้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วยั เยาว์
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรี ย นมี ห ลัก สู ต รที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย ครอบคลุ ม พัฒ นาการทั้ง 4 ด้าน มี ก าร
ออกแบบการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นและการลงมือปฏิ บตั ิ ตอบสนองความ
แตกต่างของเด็ก ๆ
2. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงให้ความสาคัญในการสร้างรากฐานที่
มัน่ คงในระดับปฐมวัย รวมทั้งการเชื่ อมรอยต่อกับระดับประถมศึกษา มีการประชุ มกับระดับประถม 1 และ
ประถม 2 อย่างสม่าเสมอ
3. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการสร้างทักษะ
และพัฒ นาตนเองเพื่ อการจัดการศึ ก ษาในโรงเรี ย นให้ มี เอกภาพอยู่ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยมี แผนพัฒ นา
โรงเรี ยน (พ.ศ. 2561 - 2565) กากับ
4. ผูบ้ ริ หารให้คาปรึ กษาและเอาใจใส่ ต่อการจัดการศึกษา แสวงหาความรู ้และติดตามความเคลื่อนไหวในวง
การศึกษาปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนมีความทันสมัย และมีส่วนร่ วม
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ในการจัดทาหลักสู ตรปฐมวัยของสถานศึกษา
5. ทีมงานครู ในระดับอนุ บาลของโรงเรี ยนปฏิบตั ิงานด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนึ่ ง
เดียวกัน โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรี ยน สร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ให้สามารถพัฒนา
ต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
6. ผูป้ กครอง ชุมชน ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนสื่ อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างดี
การจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครู มีความรู ้ ความสามารถ เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของเด็ก จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ
2. ครู ประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ ง และน าผลการประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ไปปรั บ ปรุ ง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
3. ครู มีความอดทน มุ่งมัน่ ในการทางาน เพื่อให้บรรลตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ครู ให้ความร่ วมมือกับพ่อแม่ผูป้ กครองเด็ก สร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน และยินดี ให้
ความช่วยเหลือแนะนา เพื่อร่ วมกันในการพัฒนาเด็ก
5. ครู พฒั นาตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) มีระดับคะแนนสู ง
3. ความก้าวหน้าของนักเรี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีคุณภาพ
4. ร้ อยละ 100 ของนัก เรี ยนที่ จบการศึ กษาแต่ ละช่ วงชั้นสามารถเข้าเรี ยนต่ อในระดับ ที่ สู งขึ้ น ไปตามความ
ต้องการ
5. นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา เสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วมและพร้อมรับใช้สังคม
6. นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน สามารถทางานเป็ นทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
7. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารและการจัด การคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นอย่า งเป็ นระบบ ใช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี
ส่ วนร่ วมเน้นกระบวนการทางานที่มีการทบทวนตนเองอย่างสม่ าเสมอ ด้วยวัฏจักรง่าย ๆ ของ continue stop - start
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2. ความมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
3. คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของโรงเรี ยน ทั้งด้วยการให้คาแนะนาการเป็ น
วิทยากร
4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับ
บริ บทของโรงเรี ยน
5. จัดสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทศั น์ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1. ครู มี ความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็ม ศัก ยภาพและเต็มเวลา ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี
เคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คล และจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นนัก เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
นวัตกรรมของโรงเรี ยน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีที่หลากหลาย และสามารถไตร่ ตรองสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้
2. ครู มี ก ารใช้สื่ อและเทคโนโลยีม ากขึ้ น และกระตุ ้น ให้นัก เรี ย นใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมู ล และ
นาเสนอรายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ครู ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย เป็ นการประเมินเพื่อให้ผูส้ อนนาผลมาปรับปรุ งและ
พัฒนา ทาให้เป้ าหมายคุ ณ ภาพผู เ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุ ณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์มีความชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนในทุ กหน่ วยการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นเจ้าของการ
เรี ยนรู ้ของตน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. ครู ทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี ที่ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับการเอาใจดู แลพิเศษแตกต่าง
จากผูอ้ ื่น
5. ครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
4. จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็ ก อนุ บ าลมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลัย ควรเป็ นผู ้ดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ มได้อ ย่า งเป็ นปรกติ วิ สั ย ด้ว ยความเข้า ใจใน
ความสาคัญของหน้าที่
2. เด็กอนุ บาลมาแตร์ เดอีวิทยาลัยควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีความกล้าหาญในการพูดแสดงความคิดเห็ นและ
ซักถามด้วยความสนใจใฝ่ รู ้
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
1. ครู อนุบาลควรเป็ นแบบอย่างแก่เด็ก ๆ ในการรักการอ่าน
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2. ครู อนุ บ าลควรเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ในเรื่ องของจิ ตวิท ยาพัฒ นาการ เพื่ อเข้าใจเด็ก ๆได้ม ากยิ่งขึ้ น และช่ วยให้
ผูป้ กครองสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก ๆได้อย่างเหมาะสม
3. ผูบ้ ริ หารและครู ควรเพิ่มพูนความรู ้ที่นามาประยุกต์ใช้ เช่น เรื่ องของ EF (Executive Function)
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครู ควรเพิ่มความกระตือรื อร้นในการอ่านแก่เด็กๆ ให้สามารถตั้งคาถามเพื่อสื บหาความรู ้
2. ครู อนุบาลควรกระตุน้ ให้เด็ก ๆ รู ้จกั ฟังผูอ้ ื่นอย่างมีสมาธิ จดจ่อ ด้วยความสนใจ
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1. การสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้วจิ ารณญาณในการใช้สื่อสังคม
2. การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. การเพิ่มทักษะในการบริ หารเวลาให้มากขึ้น
กระบวนการบริ หารและการจัดการ
1. การใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุน้ ความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ของตนเองของ
นักเรี ยนให้มี Active Learning อย่างกระตือรื อร้น
2. การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวิถีของโรงเรี ยน
3. การสร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1. แสวงหาความมี Literacy ของการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม เริ่ มต้นที่การเรี ยนรู ้ของครู
2. เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้มีผลต่อการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอน
3. การพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น เพื่อท้าทายใหนักเรี ยนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงซ้อน
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปี การศึกษา 2563 จะเป็ นปี ที่ 3 ของการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน (2561 - 2565) โรงเรี ยนกาหนด
เป้าหมายในการดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็ นเรื่ องของการพัฒนาคุณภาพให้เพิ่มพูนยิง่ ขึ้น ดังนี้
แผนพัฒนาด้ านบุคลากรครู
ก. การพัฒ นาหลัก สู ตร มี จุ ด เน้ น ที่ ก ารก าหนดสาระของรายวิ ช าในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระวิ ช าของแต่ ล ะ
ระดับชั้นและภาคเรี ยนให้มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยน
ข. ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมใน Professional Learning Community และมีความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยไตร่ ตรองปฏิบตั ิ (Learning by Refraction)
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ค. . แสวงหาความมี Literacy ของการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม เริ่ มต้นที่การเรี ยนรู ้ของครู
ง. ครู เป็ นผูส้ ื บสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน ให้ความสาคัญกับการปกป้ องและ
คุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ รี ยน
แผนพัฒนาด้ านบริหาร
ก. ระบบบริ หารทุ กด้าน มี ความชัดเจน บุ คลากรทุ กฝ่ ายมี ความเข้าใจตรงกัน และมีความเป็ นเอกภาพ
ผูร้ ับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการรายงานการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อฝ่ ายบริ หารอย่างต่อเนื่อง
ข. มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวิถีของโรงเรี ยน
ค. สร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
แผนพัฒนาด้ านวิชาการ
ก. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความหมายต่อชีวิต
ข. เพิ่มคุ ณภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ส่งผลต่อการปรับปรุ งพัฒนาคุ ณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
ค. ใช้เทคโนโลยีก ารการวางแผนงานและการจัดการเรี ยนการสอนโดยคานึ งถึ งความมี ส่ วนร่ วมของ
นักเรี ยนในการเรี ยนรู ้โดยไตร่ ตรองปฏิบตั ิ
ง. พัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น เพื่อท้าทายให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงซ้อน
จ. เพิ่มการเรี ยนรู ้ทกั ษะที่จาเป็ นของโลกอนาคต ด้วยการสร้างโอกาสในประสบการณ์จริ ง
6. ความต้ องการการช่ วยเหลือ
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยมี ค วามมุ่งมัน่ ที่ จะคงความเป็ นโรงเรี ยนสั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร บริ หาร
หลักสู ตรสถานศึ กษาที่ พฒั นาจากหลักสู ตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่เปิ ดโครงการพิเศษต่าง ๆ แต่มี
ความตระหนัก ถึ ง การศึ ก ษาของชาติ ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ รั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่ใช้งานได้ และการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ภาคปฏิบตั ิ โรงเรี ยนจึงจาเป็ นต้องปรับภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้ใหม่ และโรงเรี ยนต้องการความช่วยเหลือจากนักเรี ยน
เก่าและผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อให้สามารถจัดสร้างอาคารเรี ยนปฐมวัยขึ้นใหม่ และปรับการใช้สอยของทุกอาคารให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่ควรเปิ ดโอกาสอย่างหลากหลายให้กบั นักเรี ยน
นอกจากนี้ ด้วยสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อที่สามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยการสัญจรข้ามประเทศที่กระทาได้อย่างรวดเร็ ว โรงเรี ยนต้องการคาแนะนาและความช่วยเหลื อ
ในการปรับการเรี ยนการสอนให้เกิดขึ้นนอกโรงเรี ยนได้อย่างต่อเนื่ อง ดังเช่นที่โรงเรี ยนนานาชาติส่วนใหญ่สามารถ
ทาได้
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ภาคผนวก
- การรับรองการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
- คาสั่งแต่งตั้ง
- ประกาศโรงเรี ยนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เรื่ อง กาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
- โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
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การรับรองการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้เรี ยบร้อยแล้ว
 ได้ผา่ นการตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 เนื้อหาในรายงานได้ผา่ นการตรวจสอบข้อมูลและเนื้ อหาแล้ว
รายนามคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณารับรองข้อมูลการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
3. นางทีนามารี
4. นางรัชดาริ นทร์
5. นายศกร
6. นางสาวสุ มิตรา
7. นางวิวรรณ
8. นายอนุพนั ธ์

ประสพโชคชัย
ห่อเร
ผลาดิกานนท์
สังกลม
ทวีสิน
พงศธร
สารกิจปรี ชา
กิจนิจชีวะ

ผูร้ ับใบอนุญาต ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ลงชื่ อ
(ซิสเตอร์ ทพิ ย์กนก ประสพโชคชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 9 เมษายน 2563

ลงชื่ อ
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและผู้อานวยการโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 9 เมษายน 2563
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คำสั่งที่ 7/2562
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวดที่ 6
ว่าด้ วย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัตใิ ห้ สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน จึงกาหนดให้ ทุกโรงเรี ยนต้ องประเมิ นคุณ ภาพการจัด
การศึกษา ดังนันเพื
้ ่อให้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง ขอแต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ดังนี ้
1. คณะที่ปรึกษำ
1. ซิสเตอร์ เพ็ญศรี ห่อเร
2. นางสาวสุมิตรา พงศธร
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.รัศมีดารา หุน่ สวัสดิ์

ผู้จดั การ
ผู้บริหารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก

2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้ วย
1. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านวิชาการ
กรรมการ
3. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านกิจการนักเรี ยน
กรรมการ
4. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านกิจกรรมพิเศษ
กรรมการ
5. นางพีรญา ใจชานาญ
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านธุรการบริการ
กรรมการ
6. นายสุภชั ร์ ทองสถิตย์
ผู้ชว่ ยผู้จดั การด้ านอาคารสถานที่
กรรมการ
7. นางรัชดารินทร์ สังกลม
หัวหน้ าระดับประถมศึกษา
กรรมการ
8. นางสาวชญานุช ชูชาติ
หัวหน้ าระดับอนุบาล
กรรมการ
9. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์ ผู้ชว่ ยบริหารด้ านมาตรฐานการศึกษา
กรรมการดาเนินการ
หน้ ำที่ 1. ติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนการดาเนินงานให้ เป็ นด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ คาปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
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คณะกรรมกำรประสำนงำน
1. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
2. นางสาวดนุชรี ตันทโอภาส
3. นางสาวชญานุช ชูชาติ
4. หัวหน้ าแต่ละมาตรฐาน
หน้ ำที่ 1. เป็ นผู้ประสานงานหลักในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2. จัดเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการดาเนินงาน
3. รวบรวมเนื ้อหาจากทุกฝ่ าย เพื่อจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา
(SAR)
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3.1 คณะกรรมการดาเนินการด้ านข้ อมูลพื ้นฐานของโรงเรี ยน
1. นางพีรญา ใจชานาญ
2. นางนพวรรณ รัตตกุล
3. นางปวีณา นันทวิสทุ ธิ์
4. นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
หน้ ำที่ จัดทาข้ อมูลพื ้นฐานและรวบรวมเอกสารร่องรอยการดาเนินการของโรงเรี ยน
3.2 คณะกรรมการดาเนินการด้ านการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา
1. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
2. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
3. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
4. นางสาวชญานุช ชูชาติ
5. หัวหน้ ากลุม่ สาระวิชา
6. หัวหน้ าช่วงชันและระดั
้
บชัน้
7. นางสาวสถาพร สูตะบุตร
หน้ ำที่ 1. รวบรวมข้ อ มูล ที่ ด าเนิ น การ ประเมิ น ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี ของสถานศึกษา
2. รวบรวมเอกสารร่องรอยการดาเนินการตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
3. จัดทาข้ อมูลเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา (SAR)
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3.3 คณะกรรมการดาเนินการด้ านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
นำงกัญญำรัตน์ ฉัตรไกรเสรี
นางปณิดา คงสันทัด
1.2 มีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
นำงปณิดำ คงสันทัด
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
1.3 มีพฒ
ั นาการด้ านสังคม และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำงสำวปั ถย์ รักธรรม
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
1.4 มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื ้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
นำงสำวจุฑำมำศ ศิวกีรัตตนะ
นางสาวอังศิกา ศิริโอภาสกุล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมทัง้ 4 ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น
นำงสำวพรวิภำ เหำตะวำนิช
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
2.2 จัดครูให้ เพียงพอกับชันเรี
้ ยน
นำงสำวชญำนุช ชูชำติ
นางปณิดา คงสันทัด
2.3 ส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์
นำงสำวปนัดดำ เลิศดำรงค์ เดช
นางสาวชญานุช ชูชาติ
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
นำงสำวอังศิกำ ศิริโอภำสกุล
นางสาวปั ถย์ รักธรรม
2.5 ให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
นำงสำวพรวิภำ เหำตะวำนิช
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
นำงสำวชญำนุช ชูชำติ
นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ท่เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
นำงบุบผำ จิตรีเที่ยง
นางสาวปนัดดา เลิศดารงค์เดช
3.2 สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
นำงสำวปั ถย์ รักธรรม
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
นำงสำวอังศิกำ ศิริโอภำสกุล
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
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3.4 ประเมินพัฒ นาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒ นาการเด็กไปปรับปรุ ง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
นำงสำวปนัดดำ เลิศดำรงค์ เดช
นางสาวชญานุช ชูชาติ
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
นำงสำวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
นางสาวปนัดดา ศรี ประทุมรักษ์
นายณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์
นายกฤตนุ วิเศษประสิทธ์
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
นำงสำววิชญำพร วโรจนำนุลักษณ์ นางสาวจุไรรัตน์ ภัทรานุกลุ
นางเสาวนีย์ ชี
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
1.1.3 ความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
นำงสำววชิรดำ ปำนแม้ น
นางสาวกัตติกา วัชนะประพันธ์
นางสาวเนาวรัตน์ ทัศนเกษม
นางสาวสิริเกศ สุวรรณปิ ยวงศ์
1.1.4 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำงสำวปฐมำ วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวณัฏฐามนต์ ทรัพย์ธนากิจ
นางสาวจินต์ จิระริ ยากุล
นายธนพงษ์ คุณชัยเกษม
1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นำงนริศรำภรณ์ กฤตภคะ
นางรัชดารินทร์ สังกลม
นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์
นายไตรวิช สุวรรณทรัพย์
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื ้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
นำงสำวสถำพร สูตะบุตร
นางสาวตวิษา เชาว์ฉลาด
นางสาวอัจจิมา อาภานันท์
นางสาวศรัญญา เวฬุบรรพ์
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1.2.1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นำยเกฎฐ์ เจตะสำนนท์
นางจารุพรรณ อินทุรัตน์
นางนิรมล แตงน้ อย
นายฐิ ติกร หัตถการุณย์
1.2.2 ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
นำงสำวภัทรสุดำ ยุทธครำม
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
นางสาวปิ ยะวดี นาคสุข
นายณัฐกร จึงจตุพร
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1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
นำงสำวพรทิพย์ ถำวรวุฒิ
นางสาวปัญญะ เขื่อนขันธ์สถิตย์
นางสาวจิตมิ า บุญคา
นางสาวอารี ยา ใจสุข
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
นำงรำตรี อุ่นใจ
นางสาววิรัชฎา วัฒนปรี ชากุล
นายเจษฏา สิริสวุ ลักษณ์
นางสาวนันทวรรณ หะนุมาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
นำงสำวอรอุมำ สว่ ำงธูป
นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ

นางสาวณฤดี หวังหมูก่ ลาง
นางสาวพิมพ์ภทั ร์ เพ็งพิต

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นำงอรนุช กำรพิศิษฎ์
นายอาดิล ภักดีธรรม
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
หน้ ำที่ 1. รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้ อมูลสารสนเทศ (จัดเก็บข้ อมูล สรุ ปผลและจัดทาเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับ
มาตรฐานที่รับผิดชอบ) ให้ ครบถ้ วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
2. รายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ มีข้อมูลรายงาน ผล
ย้ อนกลับในการนาไปใช้ เพื่อการพัฒนางานต่อไป
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังตามค
้
าสัง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ดาเนินการและรายงานข้ อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน และจัดทารายงานการประเมินภายในของโรงเรี ยน ประจาปี การศึกษา 2562 ให้ เสร็ จสิน้ และรายงานต่อ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2562
ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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คำสั่งที่ 8/2562
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน
เพื่อให้ การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2562 ดาเนินไป
อย่า งถูก ต้ อ งตามกฎกระทรวง “การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา” พ.ศ. 2561 จึง แต่ง ตัง้ คณะกรรมการจัด ท า
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวสุมิตรา พงศธร
2. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
3. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
4. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
6. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
7. นางพีรญา ใจชานาญ
8. นายสุภชั ร์ ทองสถิตย์
9. นางรัชดาริ นทร์ สังกลม
10. นางสาวชญานุช ชูชาติ
11. นางสาวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
12. นางสาววิชญาพร วโรจนานุลกั ษณ์
13. นางสาววชิรดา ปานแม้ น
14. นางสาวปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
15. นางนริ ศราภรณ์ กฤตภคะ
16. นางสาวสถาพร สูตะบุตร
17. นายเกฎฐ์ เจตะสานนท์
18. นางสาวภัทรสุดา ยุทธคราม
19. นางสาวพรทิพย์ ถาวรวุฒิ
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. นางราตรี อุน่ ใจ
21. นางสาวอรอุมา สว่างธูป
22. นางอรนุช การพิศษิ ฎ์
23. นางสาวดนุชรี ตันทโอภาส

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทัง้ นีใ้ ห้ ผ้ ูที่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้ อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาเพื่ อการประเมิ นภายนอก และอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มาเชื่ อมโยงเป็ นมาตรฐานของ
สถานศึกษาดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษาประจาปี การศึกษา 2561 ให้ เสร็ จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการ
โรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2562

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
เรื่ อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................................
โดยที่มีประกาศใช้ กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทังภายในและภายนอกของทุ
้
กระดับ ก่อนจะมีการประเมิน
คุณ ภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ ใช้ ม าตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานและระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวิทยาลัยจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมี ส่วนร่ วมของผู้เกี่ ยวข้ อง ทัง้ บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของโรงเรี ย นมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย มี คุณ ภาพและ
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับ การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ตามเอกสารแนบท้ ายประกาศนี ้ ซึ่ง ใช้ เป็ น เป้าหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2562

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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การกาหนดค่ าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ ายประกาศโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดค่ าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรี ยน
1.1 มีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.2 มีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพฒ
ั นาการด้ านสังคม และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื ้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมทัง้ 4 ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น

ค่ าเป้ าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
ร้ อยละ 92
ร้ อยละ 92
ร้ อยละ 92
ร้ อยละ 92
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับ 5

2.2 จัดครูให้ เพียงพอกับชันเรี
้ ยน

ระดับ 5

2.3 ส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์

ระดับ 5

2.4 จัดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

ระดับ 5

2.5 ให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ท่ เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับยอดเยี่ยม
ร้ อยละ 92
ร้ อยละ 92

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ร้ อยละ 92

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ร้ อยละ 92

81

การกาหนดค่ าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ ายประกาศโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดค่ าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน

ค่ าเป้ าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
ร้ อยละ 91

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ ปัญหา
3) ความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื ้นฐานและเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน

ร้ อยละ 91

1) มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
3) ยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับ 5

2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ระดับ 5

2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นการพัฒนาผู้เรี ยนรอบด้ านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ระดับ 5

2.5 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนรู้

ระดับ 5

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรี ยนรู้

ระดับ 5
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ระดับ 5

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้

ค่ าเป้ าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
ร้ อยละ 91
ร้ อยละ 91

3.3 มีการบริหารจัดการผู้เรี ยนเชิงบวก

ร้ อยละ 91

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรี ยน

ร้ อยละ 91

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู้

ร้ อยละ 91

เกณฑ์ การกาหนดค่ าเป้ าหมาย
1. ศึกษาข้ อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กาหนดโดยใช้ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานเป็ น 5
ระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการประเมิน ดังนี ้
ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ค่ าร้ อยละ
ร้ อยละ 90.00 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 80.00 - 89.99
ร้ อยละ 70.00 - 79.99
ร้ อยละ 60.00 - 69.99
ร้ อยละ 50.00 - 59.99

3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็ น ระดับคุณภาพ หรื อเป็ น ร้ อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

83

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลัย ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ ส าม โดยสมศ. เมื่ อ วัน ที่ 17 - 19
ธัน วาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ งผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา ได้พิ จารณาจาแนกตามกลุ่ ม ตัวบ่ ง ชี้
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 และจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
นา้ หนัก คะแนน
คะแนน ทีไ่ ด้

กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50
2.50

2.50
2.50

ดีมาก
ดีมาก

คะแนนรวม
100.00 100.00
ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
• มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่ใช่
• ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน  ใช่
 ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นา้ หนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ทีไ่ ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้

กลุ่มตัวบ่ งชี้พืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ 5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
• มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
• ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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9.59
9.50
9.01
9.15
18.63
10.00
5.00
4.82

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

95.70

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ตารางที่ 3 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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นา้ หนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

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

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

15.00

15.00

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

35.00

35.00

ดีมาก

5.00
100.00

5.00
100.00

ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.) จาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสู ขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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นา้ หนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.59
9.50
9.01
9.15
18.63

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

10.00

ดีมาก

5.00
100.00

4.82
95.70

ดีมาก
ดีมาก

โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
การศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และ
พุทธศักราช 2560 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ช่ วงอายุ
สาระการเรี ยนรู้

ระยะเวลาเรียน

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
อายุ 3 - 6 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรี ยนรู ้
- ด้านร่ างกาย
- เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- ด้านอารมณ์ จิตใจ
- เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
- ด้านสังคม
- ธรรมชาติรอบตัว
- ด้านสติปัญญา
- สิ่ งต่างๆรอบตัวเด็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน : 1 ปี ใช้เวลา 5 - 6 ชัว่ โมง : 1 วัน 25 - 30 ชัว่ โมง/สัปดาห์
โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรการศึกษาระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

เวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
200
200
80
120
40
40
80
80
40
40

200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
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200
200
80
120
40
40
80
80
40
40

160
160
80
120
40
40
80
80
80
80

160
160
80
120
40
40
80
80
80
80

160
160
80
120
40
40
80
80
80
80

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น

เวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
920
920
920
920
920
920
120
120
120
120
120
120
ปี ละไม่ น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่ น้อยกว่ า 1,000 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม. 1 - 3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สาระการเรี ยนรู้ พืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี / วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความพร้ อม
และจุดเน้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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เวลาเรียนรายปี
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
เวลาเรียนรายปี
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
960 (24 นก.)
ปี ละไม่ น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
120
ไม่ น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สาระการเรี ยนรู้ พืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี / วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความ
พร้ อมและจุดเน้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียนรายปี
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
40 (1 นก.)
320 (8นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1,760 (44 นก.)
ไม่ น้อยกว่า 1,560 ชั่วโมง
360
รวม 3 ปี ไม่ น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

โครงสร้างเวลาเรี ยนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นาเสนอข้างต้นเป็ นโครงสร้างเวลาในภาพรวมของ
ระดับชั้น แต่ยงั มีการจาแนกการจัดสัดส่ วนของสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆและเวลาเรี ยนตามแผนการเรี ยนรู ้
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