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ค าน า 
 
 ปีการศึกษา 2562 เป็นปีท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัไดเ้ร่ิมโครงการจดัภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่อยา่ง
เป็นทางการ ในขณะท่ีเตรียมการมาเป็นเวลาหลายปี  การระดมทุนเพื่อการสร้างอาคารปฐมวยัและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีเดิมของโรงเรียน จ าเป็นตอ้งอาศยังบประมาณสูงอย่างท่ีโรงเรียนไม่เคยมีประสบการณ์เช่นน้ีมาก่อน     
ดว้ยความมุ่งมัน่ของสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์และสมาคมผูป้กครองและครู
ของโรงเรียนท่ีเป็นแกนน า ความช่วยเหลือไดห้ลัง่ไหลมาอย่างน่าอศัจรรยใ์นปีแรกของการระดมทุน โรงเรียน
ไดรั้บการสนบัสนุนเกินเป้าหมายท่ีวางไวส้ าหรับปีแรก ท าให้สามารถเร่ิมตน้โครงการก่อสร้างไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
โรงเรียนขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้รักโรงเรียน และไดรั้บความช่วยเหลือเพราะเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ โรงเรียนแห่งน้ี
ควรจะยืนหยดัรับใชส้ังคมไทยดว้ยการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป ดว้ยความพร้อมทางกายภาพและบุคลากรท่ีมีการ
พฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ  โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจจากศิษยเ์ก่าและผูป้กครองนกัเรียน 
 และในปีการศึกษา 2562 น้ี โรงเรียนได้จดัการแสดงละครเพลงภาษาองักฤษ ข้ึนอีกคร้ังหน่ึง ห่างจาก   
การจดัคร้ังก่อน 5 ปี ซ่ึงก็ประสบความส าเร็จอย่างงดงาม ทีมนักเรียนเก่าท่ีท างานในแวดวงการแสดงท่ีเขา้มา
ร่วมกันท างานกับน้อง ๆ นักเรียนปัจจุบัน ล้วนภาคภูมิใจในคุณภาพภาษาองักฤษของน้อง ๆ รวมทั้ งความ
กระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้ ท่ีจะแสดงออก และไดรั้บประสบการณ์ตรงกบังานท่ีทา้ทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง 
“คุณภาพเยีย่งมืออาชีพ” คือ เป้าหมายของเรา 
  รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี ไดเ้กิดข้ึนจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ในการประเมินความมี
คุณภาพของโรงเรียน  เราตอ้งการรักษาคุณค่าท่ีดีงามท่ีมีมาแต่อดีต แกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีมี และริเร่ิมส่ิง
ใหม่ๆท่ีน าพาใหโ้รงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  เพื่อสามารถยนืหยดัรับใชส้ังคมดว้ยการศึกษาท่ีมีคุณภาพยิง่ๆข้ึน 
 
 
 

                     
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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ส่วนที ่1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั รหัส 1110100111 เลขท่ี 534 แขวง/ต าบล ลุมพินี เขต/อ าเภอ ปทุมวนัจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร สังกดั ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศพัท์ : 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 ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอนระดบัปฐมวยั (อนุบาล 3) ถึงระดบั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนกัเรียน 2,002 คน (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562) จ  านวนบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน 
244 คน 
 

ตอนที ่2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวยั 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก      ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ   ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนินเด็กเป็นส าคญั   ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 

2) หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1 แผนพฒันาโรงเรียนประจ าปี  2561 - 2565 
 2.2 แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562  
 2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
 2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ ปีการศึกษา 2562 
 2.6 รายงานการประชุมของทีมอนุบาล ปีการศึกษา 2562 
 2.7 รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของเด็กนกัเรียน ปีการศึกษา 2562 
 2.8 เอกสารโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรระดบัปฐมวยั  
 2.9 แผนการจดัประสบการณ์ 
 2.10 สมุดรายงานพฒันาการเด็ก  
 2.11 บนัทึกผลการจดัประสบการณ์และบนัทึกผลหลงัสอน 
 2.12 แบบประเมินพฒันาการเด็ก 
 2.13 ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 

 2.14 แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 2.15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 

http://www.materdei.ac.th/
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 3)  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  3.1 ดา้นคุณภาพเด็ก 

1. อตัลกัษณ์ความเป็นอนุบาลมาแตร์เดอี มีความชดัเจน เด็ก ๆมีลกัษณะเฉพาะของความเป็นอนุบาล
มาแตร์ มีความร่าเริง เบิกบาน กิริยามารยาทงดงาม รักท่ีจะมาโรงเรียน 

2. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถช่วยตวัเองไดใ้นการรับประทานอาหาร 
เขา้หอ้งน ้า ลา้งมือ และปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรค ์
 3. เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น เขา้ใจความหมายของความสุขในฐานะผูใ้ห ้
 3.2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

1. โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น มี
การออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่น และ การลงมือปฏิบติั ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่าง
ของเด็ก    

2. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในปรัชญา และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั จึงใหค้วามส าคญัในการสร้าง
รากฐานท่ีมัน่คงในระดบัปฐมวยั รวมทั้งการเช่ือมรอยต่อกบัประถมศึกษา มีการประชุมกบัระดบัประถม 1 - 2 อยา่ง
สม ่าเสมอ   

3. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บโอกาสในการสร้าง
ทกัษะ และพฒันาตนเองเพื่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมีแผนพฒันา
โรงเรียน (พ.ศ. 2561 - 2565) ก ากบั   

4. ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษาและเอาใจใส่การจดัการศึกษา แสวงหาความรู้และติดตามความเคล่ือนไหว
ในวงการศึกษาปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนมีความทนัสมยั และมีส่วนร่วมใน
การจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา  

5. ทีมงานครูในระดับอนุบาลของโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยการช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นหน่ึงเดียวกนั  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อนกัเรียน  สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ให้
เด็ก ๆ สามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

6. ผูป้กครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัเป็น
อยา่งดี        

3.3 ดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั    
1. ครูมีความรู้ ความสามารถ เขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของเด็ก จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้

เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ตามศกัยภาพ   
2. ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั

ประสบการณ์และพฒันาการเด็ก 
3. ครูมีความอดทน มุ่งมัน่ในการท างานและพฒันาตนเอง เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
4. ครูใหค้วามร่วมมือกบัพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

และยนิดีใหช่้วยเหลือแนะน า เพื่อร่วมกนัในการพฒันาเด็ก 
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4)  โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพทีด่ีขึน้กว่าเดิม 1 ระดับ 
  จากจุดท่ีควรพฒันา โรงเรียนไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1 แผนการด าเนินการท่ี 1    
 การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใชว้างแผน ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ

การศึกษา โดยน าข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนของจุดท่ีควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน มา
วเิคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง แกไ้ข เพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพ การศึกษาอยา่งต่อไป ก าหนดประเด็นการพฒันา
ท่ีสอดคล้องกับบริบท และสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน โดย  จดัท าเป็นงาน โครงการ หรือกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต่อไป จากนั้นด าเนินการพฒันา ตรวจสอบ  อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองด้วย        
วฏัจกัรง่าย ๆ Continue – Start - Stop   
 4.2  แผนการด าเนินการท่ี 2    
  การใชข้อ้มูลเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยน าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและผลการประเมิน
ภายในมาใช้การพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั ดงัเช่น ดา้นของคุณภาพเด็ก ควรมีการส่งเสริมให้เด็กเป็น
ผูดู้แลส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นปรกติวิสัยดว้ยความเขา้ใจในความส าคญัของหน้าท่ี และควรส่งเสริมให้มีความกลา้
หาญในการพูดแสดงความคิดเห็น และซกัถามดว้ยความสนใจใฝ่รู้ ส าหรับดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 
ผูบ้ริหารและครูควรเพิ่มพูนความรู้ท่ีน ามาประยุกต์ใชไ้ด ้เช่นเร่ืองของ EF (Executive Function) ครูอนุบาลควรเป็น
แบบอยา่งแก่เด็ก ๆในการรักการอ่านและควรเพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองของจิตวิทยาพฒันาการ เพื่อเขา้ใจเด็ก ๆไดม้าก
ยิง่ข้ึน และช่วยใหผู้ป้กครองสามรถส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนในดา้นการจดัประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั ครูควรเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านแก่เด็ก ๆ ให้สามารถตั้งค  าถามเพื่อสืบหาความรู้และ
กระตุน้ใหเ้ด็ก ๆ รู้จกัฟังผูอ่ื้นอยา่งมีสมาธิจดจ่อ ดว้ยความสนใจ  

5)  นวตักรรม/แบบอย่างทีด่ี 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2562 พบวา่ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจดัการ และมาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  มีจุดดีท่ีน่าเป็นแบบอยา่งได ้ดงัน้ี 
 5.1 Mater Dei Learning Cycle  เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและครูทุกคนให้ความส าคญั และส่งผลให้
นกัเรียนมีคุณภาพยิง่ข้ึนในการเรียนการสอน และใน metacognition ของผูเ้รียน   
  5.2 ความเป็น Professional Learning Community ของกลุ่มผูบ้ริหารและครูมีสูง จึงท าให้การท างานไป
ในทิศทางเดียวกนั มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งปันกนั ครูมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั
และมีความอุทิศตนสูง ส่งผลสู่คุณภาพผูเ้รียนเช่นกนั  
  5.3 ความมีส่วนร่วมของนกัเรียนเก่า และผูป้กครองในการส่งเสริมสวสัดิภาพของครู และสนบัสนุนครู
ในการจดัการศึกษา และสนบัสนุนปัจจยัในการปรับภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน  
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก      ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ   ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
2) หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 แผนพฒันาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2565  
2.2 แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2562 
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวโุส ปีการศึกษา 2562  
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ ปีการศึกษา 2562  
2.6 รายงานการประชุมของฝ่ายต่าง ๆ  
2.7 รายงานการประชุม 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 
2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
2.9 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
2.10 รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562 
2.11 รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2562 
2.12 เอกสารโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2.13 แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบนัทึกหลงัสอน ปีการศึกษา 2562 
2.14 แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
2.15 สมุดรายงานผลการเรียนรู้   
2.16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 

 3) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 3.1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 2. ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดบั 
คะแนนสูง  
  3. ความกา้วหนา้ของนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะการพูดและเขียนเรียงความ 
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  4. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นสามารถเขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
ตามความตอ้งการ 
 5. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนร่วมและพร้อมรับใชส้ังคม 
 6. นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็น 
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และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
 7. นกัเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 3.2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 
 1. ผูบ้ริหารมีการบริหารและการจดัการคุณภาพของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ  ใชห้ลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เนน้กระบวนการท างานท่ีมีการทบทวนตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยวฏัจกัรง่าย ๆ ของ continue - stop 
– start  
  2. ความมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
 3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งดว้ยการให้
ค  าแนะน า  การเป็นวทิยากร   
 4. การจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
 5. จดัสภาพแวดลอ้ม ปรับภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความปลอดภยั 
 3.3 ดา้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  1. ครูมีความตั้ งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั โดยจดัการเรียนรู้
ดว้ยนวตักรรมของโรงเรียน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle)  ท่ีเน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
การปฏิบติัจริงดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย และสามารถไตร่ตรองสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้   
 2. ครูมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยมีากข้ึน และกระตุน้ให ้นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาขอ้มูล
และน าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 3. ครูใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย เป็นการประเมินเพื่อให้ผูส้อนน าผลมา
ปรับปรุงและพฒันา ท าให้เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคมี์ความชดัเจนตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ 
  4. ครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณีท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งได้รับการเอาใจดูแล
พิเศษแตกต่างจากผูอ่ื้น 
 5. ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

4) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพทีด่ีขึน้กว่าเดิม 1 ระดับ 
4.1 แผนปฏิบติังานท่ี 1    

 การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใชว้างแผน  ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยน าข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนของจุดท่ีควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน มา
วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อไป ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ และประเด็นการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบับริบท และสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน โดยจดัท าเป็นงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาต่อไป  จากนั้นจึงด าเนินการพฒันา  ตรวจสอบอยา่งเป็น 
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ระบบและต่อเน่ืองดว้ยวฏัจกัรง่าย ๆ Continue – Start - Stop   
 4.2 แผนปฏิบติังานท่ี 2    
   การใช้ขอ้มูลเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและ     ผล
การประเมินภายในมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นต่างๆ โดยในดา้นของคุณภาพผูเ้รียนควรส่งเสริมให้
นกัเรียนมีทกัษะในการบริหารเวลา การสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใช้วิจารณญาณในการใช้ส่ือสังคม และการ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ส่วนด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ  ฝ่าย
บริหารควรเน้นการใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือในการสอนอย่างเหมาะสมเพื่อกระตุน้ความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของ
ตนเองของนกัเรียนใหมี้ Active Learning อยา่งกระตือรือร้น  และการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถี
ของโรงเรียน รวมถึงการสร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว ส าหรับดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรเพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวิจยัใน    ชั้นเรียนให้มีผลต่อการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน การพฒันาขอ้สอบให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อทา้ทายใหนกัเรียนคิดวิเคราะห์ และคิด
เชิงซอ้น และแสวงหาความมี Literacy ของการใช ้ICT เพือ่การเรียนรู้อยา่งเหมาะสมของครู 

5) การปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี 
  ผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน พบว่า มีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  ส าหรับมาตรฐานท่ีมีจุดดีน่า
เป็นแบบอย่างในปีการศึกษา 2562 คือ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี  3 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  5.1 Mater Dei Learning Cycle  เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและครูทุกคนให้ความส าคญั และส่งผลให้
นกัเรียนมีคุณภาพยิง่ข้ึนในการเรียนการสอน และใน metacognition ของผูเ้รียน   
  5.2 ความเป็น Professional Learning Community ของกลุ่มผูบ้ริหารและครูมีสูง จึงท าให้การท างานไป
ในทิศทางเดียวกนั มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งปันกนั ครูมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั
และมีความอุทิศตนสูง ส่งผลสู่คุณภาพผูเ้รียนเช่นกนั  
  5.3 ความมีส่วนร่วมของนกัเรียนเก่า และผูป้กครองในการส่งเสริมสวสัดิภาพของครู และสนบัสนุนครู
ในการจดัการเรียนการสอน และสนบัสนุนปัจจยัในการปรับภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน  
  5.4 การใส่ใจดูแลโลกท่ีเราอาศยัอยูร่่วมกนั ดว้ยการมีคณะกรรมการ Green Office  และคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้ม ของโรงเรียน ท่ีปฏิบติังานอยา่งจริงจงั  ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและนกัเรียนเก่าฯ ในการสร้าง
ความเป็นโรงเรียนสีเขียว ท่ีมีภารกิจหลกัในการสร้างทศันคติ ความรู้ และนิสัยดี ๆ ในการรักษโ์ลกของเรา  
  5.5 โรงเรียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินท่ีมุ่งหล่อหลอมนกัเรียนใหมี้จิตอาสา รักและ
รับใช้ตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม การอบรมคุณธรรมต่าง ๆ มุ่งสู่ความเคารพ รัก เมตตาและช่วยเหลือ โดยมีกิจกรรม
รองรับอยา่งเป็นระบบ ส่งผลใหน้กัเรียนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือและจิตอาสาอยา่งเห็นไดช้ดั 
 
 

     ลงนาม.................................................... ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
                                       (นางทีนามารี ผลาดิกานนท)์ 
                                                            วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ 2563 
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ส่วนที ่ 2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รหัส 1110100111 เลขท่ี 534 แขวง/ต าบล ลุมพินี เขต/อ าเภอ ปทุมวนัจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร สังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศพัท ์: 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 ได้รับอนุญาตจัดตั้ งเม่ือวนั ท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอนระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 3) ถึงระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนักเรียน 2002 คน (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562) จ  านวน
บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน   244 คน 

 

 ลกัษณะผู้รับใบอนุญาต  
          บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั/บริษทั 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวดั 
 มูลนิธิในคริสตศ์าสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

 ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

          สามญัศึกษา 
    การกุศลของวดั 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถมัภ ์
    สามญัปกติ 
    อิสลามควบคู่สามญั  

 การจัดการเรียนการสอน 
   ปกติ  (สามญัศึกษา) 
   English  Program   ไดรั้บอนุญาตเม่ือ................................................... 

 

http://www.materdei.ac.th/
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 1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดสอน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2562) 
 

ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน จ านวนห้อง จ านวนผู้เรียนปกติ (คน) จ านวนผู้เรียนพเิศษ (คน) รวม 
อนุบาล 3 4 120 - 120 

รวม 4 120 - 120 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 144 - 144 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 147 - 147 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 152 - 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 152 - 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 154 - 154 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 153 - 153 

รวม 24 902 - 902 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 152 - 152 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 149 - 149 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 144  144 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 5 189 1 190 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 5  186 - 186 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 159 - 159 

รวม 27 979 1 980 

รวมทั้งส้ิน 55 2,001 1 2,002 
 

 1.3 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 
 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   1  1 
- ผูป้ระสานงานการศึกษาอุร์สุลิน   1  1 
- ผูจ้ดัการ   1  1 
- ผูอ้  านวยการ   1  1 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  1 3  4 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ  1   1 

รวม  2 7  9 
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ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - ครู  8 2  10 
    - ผูช่้วยครู      

รวม  8 2  10 

3. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    - ครู 1 85 28  114 
    - ครูต่างชาติ 3 20 3 2 28 

รวม 4 105 31 2 142 

4. บุคลากร      
     - บุคลากรทางการศึกษา 2 23 6  31 

- เจา้หนา้ท่ี 52    52 
รวม 54 23 6  83 

 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2562) 
 สรุปอตัราส่วน 
 ระดับปฐมวยั 

จ านวนผูเ้รียนต่อครู    13 : 1 
จ านวนผูเ้รียนต่อหอ้ง  30 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผูเ้รียนต่อครู    16 : 1 
จ านวนผูเ้รียนต่อหอ้ง  36 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผูเ้รียนต่อครู    16 : 1 
จ านวนผูเ้รียนต่อหอ้ง  36 : 1 
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 1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวยั ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 
ปฐมวยั 7 3     
ภาษาไทย   6  7  
คณิตศาสตร์   10 2 11  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   10  18  
สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม   8  6 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา   3  6  
ศิลปะ   7  4 1 
การงานอาชีพ   2 1 2 2 
ภาษาต่างประเทศ   2 1  5 1 

   

 หมายเหตุ : กลุ่มสาระภาษาองักฤษ ไม่คิดรวมครูต่างชาติ  
  
 1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนกัเรียน   
        - ลูกเสือ   

- เนตรนารี   
- ยวุกาชาด 17 64 

        - ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์   
        - รักษาดินแดน (ร.ด.)   
        - กิจกรรมชุมนุม ชมรม 32 63 
        - อ่ืนๆ...ให้ระบุ   
   กิจกรรมแนะแนว 2 5 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 19 65 
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 1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทาง
ลูกเสือ 

การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 
ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามญั  - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วสิามญั - - - - - 
ยวุกาชาด 9 - - - - 
ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ - - - - - 

รวม 9 - - - - 

 
 1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าทีค่ัดกรอง และนักเรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
                  (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพเิศษเรียนร่วม) 
 

จ านวนครูที่ท าหน้าทีค่ัดกรอง จ านวนนักเรียนพเิศษ 

สถาบัน 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา : สาขา ครูที่ท าหน้าที ่แต่ไม่ได้ขึน้
ทะเบียบเป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูทีไ่ด้รับเงิน
เพิม่พเิศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด ขึน้
ทะเบียน 

ไม่ขึน้
ทะเบียน 

University of 
Reading :  
England 

Master of Arts : 
Inclusive Education 

นางสาวภทัราวลัย ์ วเิศษะภูติ - 1 - 1 

มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวน

ดุสิต 

ครุศาสตร์บณัฑิต :
การศึกษาพิเศษ 

นางสาวมยรีุ  แขง็ขยนั *** -    

 

 

*** หมายเหตุ : นางสาวมยรีุ  แขง็ขยนั มิไดเ้ป็นครูประจ าของโรงเรียน แต่เป็นครูประจ าตวัเด็กนกัเรียนท่ีเขา้มาร่วม 
                          ดูแลตั้งแต่เด็กเร่ิมเขา้เรียน 
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 1.3.6  สรุปจ านวนครูทีเ่ข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัคุณธรรม ปี พ.ศ 2562 
 

จ านวนครูทีเ่ข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานทีจั่ดการอบรม กจิกรรม 

30 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 1 โดย พญ.อมรา  มลิลา 
20 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 2 โดย พญ.อมรา  มลิลา 
30 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 3 โดย พญ.อมรา  มลิลา 
32 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 4  โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา 
7 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู ทีมบริหาร โดย เอสเปริตา้ อเล็กซานเดอร์ 
17 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 5 โดยซ.สมจิตร์ บุญครองศรี 
25 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 6  ไทย - องักฤษ 

 
2. ข้อมูลพืน้ฐานแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา อบรมเสริมคนใหค้รบ ประสบธรรมอนัสูงส่ง 
ปัญญาแตกฉานมัน่คง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

วสัิยทัศน์ ศิษยม์าแตร์เดอีวทิยาลยัปฏิบติัเซอร์เวยีมในวถีิชีวิต มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในโลก 
พนัธกจิ 1. คงเป้าหมายความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ 

2. พฒันาความเป็นโรงเรียนอุร์สุสินท่ีสร้างศิษยใ์หเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในโลก 
3. สร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นมืออาชีพในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย

เทคโนโลย ี
4. คงอตัลกัษณ์ของโรงเรียนในความเป็นบา้นท่ีสองของนกัเรียนดว้ยการปรับปรุงภูมิทศัน์    

และอาคารเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียว ท่ีมีความทันสมัยบนพื้นฐานของการรักษา     
บรรยากาศของโรงเรียน ด้วยความส านึกใน   พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ท่ี
พระมหากษตัริยส์องพระองคไ์ดท้รงศึกษาในระดบัปฐมวยั 

เป้าหมาย 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในคุณภาพของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศท่ีจดัการศึกษา
อยา่งเสมอภาค ค านึงถึงนกัเรียนเป็นรายบุคคล ดว้ยหลกัการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตา
รมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี พร้อมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ  

2. จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ท่ี
กระตุน้ให้นกัเรียน รู้จกัตั้งค  าถามกบัสถานการณ์ และโครงสร้างสังคมท่ีเป็นอยู ่พฒันา
ความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยความมุ่งหวงัจะน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึน 



 

13 

การพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. พฒันาครูดว้ยความมัง่คัง่ของวฒันธรรมอุร์สุลิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งในความเป็น

ครูมืออาชีพท่ีสามารถด าเนินชีวิตใหม่ตอบรับสัญญาณแห่งกาลเวลา พร้อมด้วย
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดักระบวนการเรียนรู้และการบริหารงาน 

4. สร้างบรรยากาศโรงเรียนท่ีร่มร่ืน ปลอดภยั และอบอุ่นเสมือนบา้น มีสภาพท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสังสรรค์ พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนา และไตร่ตรองเพื่อ
คน้พบตวัเอง 

5. เสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในกิจการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็น 

หน่ึงเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ มีทรัพยากร และทุนเพียงพอ
เพื่อการด าเนินการต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ 

1. ปฏิรูปหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้วย MDLC เพื่อตอบสนองสัญญานแห่ง
กาลเวลา 

2. จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อความแขง็แกร่งในภาวะผูน้ าแบบเซอร์เวยีม 
 3. พฒันาทกัษะชีวติเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

4. พฒันาครูในความเป็นครูมืออาชีพท่ีทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกดว้ยความมัง่คัง่ของ
วฒันธรรมอุร์สุลิน 

5. สานฝันวฒันธรรมโรงเรียนอุร์สุลิน 
6. สร้างความภูมิใจของครูในวชิาชีพ 
7. สร้างความมัน่คงในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน และเสริมพลงัความมีส่วนร่วม

อยา่งแขง็ขนั 
8. มีบรรยากาศโรงเรียนท่ีสงบ ร่มร่ืน อบอุ่นและปลอดภยัเสมือนบา้น 
9. พฒันาความสามารถในการใช้ ICT ของครูเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนรู้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
10. เปิดให้ผูป้กครองและนักเรียนเก่าให้มีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนอย่างเป็นหน่ึงเดียว 

กลมเกลียวและสันติ 
11. การบริหารงบประมาณท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

เอกลกัษณ์ “เซอร์เวยีม” โรงเรียนมุ่งสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช ้

การเป็นพลเมืองผูรั้บผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมท่ีเท่ียงตรงมีความสงบ มัน่คง    
มีสติ และเขม้แขง็ในจิตใจและจิตวญิญาณ 

  อตัลกัษณ์ “ SERVIAM ”  เซอร์เวียมเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นผูรั้กและรับใช้ท่ีมีอยู่ในนักเรียน
มาแตร์เดอีวทิยาลยัทุกคน 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ  
(เลขที่ของ

โครงการเรียง
ตาม 

แผนปฏิบัติการ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดบัปฐมวยั        
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ปฏิรูปหลกัสูตร
และการจดัการ
เรียนการสอนดว้ย 
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สญัญาณแห่ง
กาลเวลา 

1. โครงการ
อนุบาลเรียนรู้
อยา่ง
สร้างสรรค ์
คน้หา
พรสวรรคใ์น
ตนเอง 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 90 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาครูในความ
เป็นครูมืออาชีพท่ี
ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของ
โลกดว้ยความมัง่
คัง่ของวฒันธรรม 
อุร์สุลิน 

4. โครงการ
ครูอนุบาลมือ
อาชีพ 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

100 

5 95.83 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

5. โครงการ
ครูระดบั
ปฐมวยั
ร่วมมือในทิศ 
ทางเดียวกนั 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 92.80 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ปฏิรูปหลกัสูตร
และการจดั การ
เรียนการสอนดว้ย 
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สญัญาณแห่ง
กาลเวลา 

2. โครงการ
พฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระฯ วชิา
ภาษาไทย 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

100 

5 83.33 4 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน 
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

3. โครงการ
เสริมสร้าง
ทกัษะการ
เรียนรู้กลุ่ม 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 90 

5 96.90 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ  
(เลขที่ของ

โครงการเรียง
ตาม 

แผนปฏิบัติการ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ปฏิรูปหลกัสูตร
และการจดั การ
เรียนการสอนดว้ย 
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สญัญาณแห่ง
กาลเวลา 

สาระสงัคม
ศึกษา 

     การวดัและ
ประเมินผล 

 

4. โครงการ
พฒันาทกัษะ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
บนพ้ืนฐาน
ของความรัก 
เมตตา และ
เป็นหน่ึง
เดียวกนั 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 97.75 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 5. โครงการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

5 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 70 

5 96 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 6. โครงการ
ปรับหลกัสูตร
สุขศึกษา-พล
ศึกษาเพื่อ
ทกัษะชีวติ 

6 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 90 

5 96.30 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 7. โครงการ
หลกัสูตรการ
จดัการเรียนรู้
วชิาการงาน
อาชีพ 

6 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 90 

5 84.85 4 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 8. โครงการ
พฒันา
หลกัสูตรและ 

6 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

5 65.96 2 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ  
(เลขที่ของ

โครงการเรียง
ตาม 

แผนปฏิบัติการ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ปฏิรูปหลกัสูตร
และการจดั การ
เรียนการสอนดว้ย 
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สญัญาณแห่ง
กาลเวลา 

การเรียนการ
สอนวชิา
ศิลปะท่ีเนน้
นกัเรียนเป็น
ส าคญั 

ร้อยละ 
100 

    การเรียนการ-
สอน การวดั 
และประเมินผล 

 

9. โครงการ 

Broaden 
Horizon of 
Students 
through 
“Foreign 
Language 
Skills” 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
100 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 10. โครงการ
กา้วต่อไปของ
ภาษาญ่ีปุ่น 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
100 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 11. โครงการ
หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 12. โครงการ
ฉนัเลือก
เพราะฉนัรู้
และชอบ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

100 

5 86.62 4 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ปฏิรูปหลกัสูตร
และการจดั การ
เรียนการสอนดว้ย 
MDLC เพื่อ
ตอบสนอง
สญัญาณแห่ง
กาลเวลา 

13. โครงการ
การจดั
หลกัสูตรและ
การเรียนการ
สอนเพื่อ
ตอบสนอง 
นร.เป็นราย
กรณี 

1 
กิจกรรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 14. โครงการ
การจดั
การศึกษาเชิง
คุณภาพ 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ
100 

5 95.40 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 15. โครงการ
การบูรณาการ
ระหวา่งกลุ่ม
สาระฯ ในแต่
ละระดบัชั้น 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อความ
แขง็แกร่งในภาวะ
ผูน้ าแบบ 
เซอร์เวยีม 

1. โครงการ
พฒันาระบบ
การประเมิน
กิจกรรมของ
นกัเรียนดว้ย
การใชR้ubrics 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

4 64 2 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 2. โครงการ 
MDLC ใน
ระบบผูน้ า
นกัเรียน 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

4 86.60 4 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 



 

18 

 
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อความ
แขง็แกร่งในภาวะ
ผูน้ าแบบ 
เซอร์เวยีม 

3. โครงการ
ปรับหวัขอ้จริย
ศึกษาเพ่ือน าสู่
การมีส่วนร่วม
อยา่งแขง็ขนั
ในโลก 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

4 75 3 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 4. โครงการ
บูรณาการการ
เรียนการสอน 

และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
กบัหวัขอ้
รณรงค์
ประจ าปี 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

80 

4 95 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
พฒันาทกัษะชีวติ
เพื่อความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

 

1. โครงการ 

Spirit of MD 
Sports 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
30 

5 90.63 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 2. โครงการ
ศิลปะเพื่อ
ชุมชน 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 96.66 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 3. โครงการ
การแสดง
ผลงาน
ทางดา้นศิลปะ  

5 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
พฒันาทกัษะชีวติ
เพื่อความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

 

4. โครงการ
เพลงพระราช
นิพนธ์อนัเป็น
อมตะ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

4 79.15 3 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 5. โครงการ
เพ่ิมโอกาสใน
การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียน
ภาษาและ
วฒันธรรม 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 97.50 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 6. โครงการ
“อ่าน” เพื่อ
การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

4 76.60 3 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 7. โครงการ
พฒันา EQ 
และทกัษะการ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 91.67 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 8. โครงการ
สร้างความมี
จุดยนืในความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต
ในการสอบ 

และความ
รับผิดชอบงาน
ดว้ยตนเอง 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 94.65 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ-
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 



 

20 

 
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาครูในความ
เป็นครูมืออาชีพท่ี
ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของ
โลกดว้ยความ 
มัง่คัง่ของ 
วฒันธรรม 
อุร์สุลิน 

1. โครงการ
กา้วต่อไปสู่
ความเป็นครู
มืออาชีพ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 81.31 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. โครงการ
นโยบายและ
แนวทางปฏิบติั
ในการคุน้
ครองและ
ปกป้องสิทธิ
เด็ก 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 92.50 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. โครงการจดั
กิจกรรม
พฒันา
บุคลากรโดย
บุคลากรมีส่วน
ร่วมอยา่ง 
active 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 60 

5 97.50 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

6. โครงการ
พบผูรู้้พฒันา
ครูภาษาไทย 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 83.33 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 7. โครงการ
พฒันา
กระบวนการ
จดักิจกรรม
การเรียนรู้ครู
สงัคมศึกษาฯ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
70 

4 87.50 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาครูในความ
เป็นครูมืออาชีพท่ี
ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของ
โลกดว้ยความ 
มัง่คัง่ของ 
วฒันธรรม 
อุร์สุลิน 

8.โครงการครู
คณิตศาสตร์
มืออาชีพ 

5 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
90 

5 85 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

9.โครงการครู
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ร่วม
ขบัเคล่ือน
ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 93.33 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 10. โครงการ
พฒันา
บุคลากรกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพ 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
90 

5 82.25 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

 11. โครงการ
พฒันา
บุคลากร
ทางดา้น
ศิลปะ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

80 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

 12. โครงการ 

World 
Language 
Teaching 
Professionals 

4 
กิจกรรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

 13. โครงการ
ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ครู
ค าสอนและ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
85 

4 85.76 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรม
คาทอลิก 

       

 14. โครงการ
การเป็นท่ี
ปรึกษาท่ี
นกัเรียน
ไวว้างใจ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 95.70 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

 15. โครงการ
งานวจิยัในชั้น
เรียนคุณภาพ
เพื่อ
พฒันาการ
เรียนการสอน 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 75 3 มาตรฐานท่ี  
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
สานฝัน
วฒันธรรม
โรงเรียนอุร์สุลิน   

1. โครงการ
เพ่ิมคุณภาพ
งานเซอร์เวยีม
เพ่ือส่งเสริม
นกัเรียน
มาแตร์เดอีให้
มีส่วนร่วม
อยา่งแขง็ขนั
ในโลก 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 80 4 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 2. โครงการ 

Professional 
Development 
for 
Professional 
Teachers 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 91 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
สร้างความ
ภาคภูมิใจของครู
ในวชิาชีพ   

1. โครงการ
สร้างครูผูน้ า
รุ่นใหม่ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 90 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

  2. โครงการ
ระบบนิเทศ
ในมิติการเป็น
ครูอุร์สุลิน 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
100 

5 99.20 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 3 พฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ-
ศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 
สร้างความมัน่คง
ในการบริหาร
อยา่งเป็นระบบ 

ชดัเจน และเสริม
พลงัความมีส่วน
ร่วมอยา่งแขง็ขนั 

1. โครงการ
ปรับ
โครงสร้าง
บริหารและ
บทบาท
หนา้ท่ี 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 90 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 
การพฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 8 
มีบรรยากาศ
โรงเรียนท่ีสงบ 

ร่มร่ืน อบอุ่น 

และปลอดภยั
เสมือนบา้น   

1. โครงการ
ครูและ
นกัเรียนรักษ์
และดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 93.33 5 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
หลกัสูตร การ
เรียนการสอน  
การวดัและ
ประเมินผล 

นโยบายท่ี 2 พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 2. โครงการ
เพ่ิมคุณภาพ
ในงาน Green 
Office 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

4 77.50 3 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

 3. โครงการ
จดัภูมิทศัน์
เพื่อการเรียนรู้
ใหม่ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
80 

5 95 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกบัตวัช้ีวดั
ประเดน็การตดิตาม
ประเมนิผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 9 
พฒันาความ - 
สามารถในการ
ใชI้CT ของครู 
เพื่อ การบริหาร 
และการจดัการ 

1. โครงการ
ปรับปรุง 
Website ของ
โรงเรียน 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น

ร้อยละ 80 

4 95 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

เรียนรู้ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. โครงการ
พฒันาการใช ้
ICT ในการ
สร้างระบบ
จดัการขอ้มูล
สารสนเทศ
และ KM 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 85 

4 85 4 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

 3. โครงการ
คลินิก ICT 

3 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 93.33 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 10 
เปิดใหผู้ป้กครอง 
และนกัเรียนเก่า
ใหมี้ส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียน
อยา่งเป็นหน่ึง
เดียว กลมเกลียว 
และมีสนัติ 

1. โครงการ
การระดมทุน
เพื่อโครงการ
จดัภูมิทศัน์
เพื่อการเรียนรู้
ใหม่ 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

5 100 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมใน
การจดัและ
สนบัสนุน
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 4 สร้าง
โอกาสในการเขา้ถึง
บริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหล่ือม
ล ้าทางการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 11 
การบริหาร
งบประมาณท่ี
เขม้แขง็และยัง่ยนื    

1. โครงการ
ปรับปรุง
ระบบการเงิน
และการบญัชี
ใหท้นัสมยั 

2 
กิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 80 
 

5 95 5 มาตรฐานท่ี 
2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 
การพฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

 จากการประเมินพบวา่ ร้อยละ 96.36 ของโครงการมีผลส าเร็จระดบัคุณภาพตั้งแต่ ดี - ยอดเยีย่ม 
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
     4.1 ระดับปฐมวยั  
           ผลการพฒันาเด็ก  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 

  ร้อยละเด็กตามระดับคุณภาพ 

ผลพฒันาการด้าน จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย  120 112.00 93.34 7.00 5.83 1.00 0.83 
ด้านอารมณ์จิตใจ 120 118.44 98.70 1.56 1.30 - - 
ด้านสังคม 120 119.33 99.44 0.67 0.56 - - 
สติปัญญา 120 116.67 97.23 2.33 1.94 1.00 0.83 

 
 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
            4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
 

  เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 

วชิา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ทีเ่ข้าสอบ 

คะแนน
เฉลีย่ระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลีย่ 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลีย่ 
(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทยีบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 153 146 32.90 64.19 67.77 54.32 -13.45 -19.85 ไม่มีพฒันาการ 
วทิยาศาสตร์ 153 146 35.55 54.14 52.15 54.43 2.28 4.37 มีพฒันาการ 
ภาษาไทย 153 146 49.07 64.92 70.55 65.95 -4.6 -6.52 ไม่มีพฒันาการ 
ภาษาองักฤษ 153 146 34.42 85.76 81.89 83.37 1.48 1.81 มีพฒันาการแต่ไม่

ถึงร้อยละ 3 
 
*** หมายเหตุ : การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบของปี 2561 และ 2562 เป็นนกัเรียนคนละกลุ่มไม่น่าจะบอกถึงพฒันาการได้
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

วชิา 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นกัเรียน    
ท่ีเขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉล่ีย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทียบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 144 142 26.73 53.94 67.77 60.06 -7.71 -11.38 ไม่มีพฒันาการ 
วทิยาศาสตร์ 144 142 30.07 47.00 52.15 44.07 -8.08 -15.49 ไม่มีพฒันาการ 
ภาษาไทย 144 142 55.14 69.62 70.55 78.89 8.34 11.82 มีพฒันาการ 
ภาษาองักฤษ 144 142 33.25 71.33 81.69 80.72 -0.97 -1.187 ไม่มีพฒันาการ 

 
เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

 

วชิา 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นกัเรียน    
ท่ีเขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉล่ีย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทียบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 163 151 56.61 57.19 70.04 56.61 -13.43 -19.17 ไม่มีพฒันาการ 
วทิยาศาสตร์ 163 147 39.77 43.41 43.53 39.77 -3.76 -8.64 ไม่มีพฒันาการ 
ภาษาไทย 163 147 42.21 71.01 70.27 63.92 -6.35 -9.04 ไม่มีพฒันาการ 
ภาษาองักฤษ 163 151 29.20 72.10 73.18 67.94 -5.24 -7.160 ไม่มีพฒันาการ 
สงัคมศึกษา ฯ 163 151 35.70 45.42 44.41 43.75 -0.66 -1.486 ไม่มีพฒันาการ 

 

 4.2.2 จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ไป   
  

            ระดับประถมศึกษาปีที ่1 - 3 
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
(นร. ทั้งหมด 147 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
(นร. ทั้งหมด 152 คน ) 

จ านวนนร.
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร. 
ได้ระดับ 3 

 ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน 
ภาษาไทย 

 
143 

 
99.31 

 
145 

 
98.64 

 
152 

 
100 

คณิตศาสตร์   144 100 142 96.60 140 92.11 
วทิยาศาสตร์ 144 100 147 100.00 148 97.37 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
(นร. ทั้งหมด 147 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
(นร. ทั้งหมด 152 คน ) 

จ านวนนร.
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร. 
ได้ระดับ 3 

 ร้อยละ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 144 100 147 100.00 152 100.00 
ประวติัศาสตร์ 144 100 147 100.00 152 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 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 
ภาษาองักฤษ 144 100 147 100.00 133 87.50 
กลุ่มสาระเพิม่เติม 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 144 

 
100 

 
146 

 
99.32 

 
148 

 
97.37 

ภาษาจีน 144 100 147 100.00 146 96.05 
หนา้ท่ีพลเมือง 144 100 147 100.00 152 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 99.94 99.55 97.42 
 

 ระดับประถมศึกษาปีที ่4 - 6 
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
( นร. ทั้งหมด 152 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
(นร. ทั้งหมด 153 คน  ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
(นร. ทั้งหมด 153 คน ) 

จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน 
ภาษาไทย 151 99.34 153 100.00 150 98.04 
คณิตศาสตร์   110 72.37 133 86.93 148 96.73 
วทิยาศาสตร์ 140 92.11 147 96.08 132 86.27 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 149 98.03 153 100.00 153 100.00 
ประวติัศาสตร์ 132 86.84 153 100.00 153 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 150 98.68 152 99.35 153 100.00 
ศิลปะ 151 99.34 153 100.00 153 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 151 99.34 153 100.00 153 100.00 
ภาษาองักฤษ 149 98.03 130 84.97 151 98.69 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
( นร. ทั้งหมด 152 คน ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
(นร. ทั้งหมด 153 คน  ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
(นร. ทั้งหมด 153 คน ) 

จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระเพิม่เติม 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 150 98.68 145 94.77 140 91.50 
ภาษาจีน 147 96.71 134 87.58 134 87.58 
หนา้ท่ีพลเมือง 152 100 153 100.00 153 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 94.96 95.81 96.57 
 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 ภาคเรียนที ่2  
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
(นร. ทั้งหมด 148 คน  ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
(นร. ทั้งหมด 142 คน  ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) 

จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน 
ภาษาไทย 

 
136 

 
91.89 

 
140 

 
98.59 

 
123 

 
85.42 

คณิตศาสตร์   111 75.00 109 76.76 115 79.86 
วทิยาศาสตร์ 119 80.41 113 79.58 133 92.36 
การออกแบบและเทคโนโลยี 134 89.93 139 97.89 - - 
วทิยาการค านวณ 148 100.00 123 86.01 - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 141 95.27 139 97.89 138 95.83 
ประวติัศาสตร์ 121 81.76 103 72.54 137 95.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 148 100.00 141 99.30 143 99.31 
ศิลปะ 147 99.32 140 98.59 144 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 143 96.62 133 93.66 138 95.83 
ภาษาองักฤษ 110 74.32 98 69.01 132 91.67 
กลุ่มสาระเพิม่เติม 
คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 
147 

 
99.32 

 
132 

 
92.96 

 
118 

 
81.94 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 1 123 82.55 105 73.43 143 99.31 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 2 41 27.52 129 90.21 116 80.56 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
(นร. ทั้งหมด 148 คน  ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
(นร. ทั้งหมด 142 คน  ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
(นร. ทั้งหมด 144 คน ) 

จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ จ านวนนร.ที่
ได้ระดับ 3 

ร้อยละ 

ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 3 118 79.73 109 76.76 141 97.92 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 4 113 76.35 125 88.03 123 85.42 
ภาษาจีน 136 91.89 134 94.37 108 75.00 
หนา้ท่ีพลเมือง 148 100.00 142 100.00 144 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 89.46 88.94 91.57 
 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2  
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน    
ภาษาไทย 173 139 80.35 
คณิตศาสตร์ 3 55 48 87.27 
คณิตศาสตร์ 4 118 94 79.66 
วทิยาศาสตร์ 94 73 77.66 
วทิยาการค านวณ 173 164 94.80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 173 151 87.28 
สุขศึกษาและพลศึกษา 173 166 95.95 
ศิลปะ 173 168 97.11 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 173 161 93.06 
ภาษาองักฤษ 173 138 79.77 
กลุ่มสาระเพิม่เติม    
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 3 173 152 87.86 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 4 173 96 55.49 
ภาษาฝร่ังเศส 11 7 63.64 
ภาษาฝร่ังเศสเสริมทกัษะ 11 6 54.55 
ภาษาจีน 25 25 100.00 
ภาษาจีนเสริมทกัษะ 25 24 96.00 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

ภาษาญ่ีปุ่น 10 10 100.00 
ภาษาญ่ีปุ่นเสริมทกัษะ 10 10 100.00 
ทฤษฎีดนตรี 2 5 4 80.00 
ประวติัศาสตร์ดนตรี 2 5 3 60.00 
โสตทกัษะ 2 5 4 80.00 
เคร่ืองเอก 2 5 0 0.00 
รวมวงเล็ก 2 5 2 40.00 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 118 105 88.98 
คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 39 39 100.00 
ฟิสิกส์ 79 58 73.42 
เคมี 79 70 88.61 
ชีววทิยา 79 60 75.95 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 79 73 92.41 
หนา้ท่ีพลเมือง 173 170 98.27 
พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว 8 1 1 100.00 
ศิลปะประยกุตเ์บ้ืองตน้ 2 4 3 75.00 
การประกอบอาหาร 2 4 2 50.00 
สุนทรียทางดนตรี 1 1 100.00 
กลุ่มสาระเพิม่เติม (เลือกเสรี)    

การส่ือสารภาษาฝร่ังเศส 2 1 1 100.00 
ภาษาจีนและวฒันธรรม 2 21 21 100.00 
ภาษาญ่ีปุ่นและวฒันธรรม 2 6 6 100.00 
สงครามโลกและสงครามเยน็ 18 18 100.00 
การพฒันาบุคลิกภาพ 16 16 100.00 
การออกแบบ 2 2 2 100.00 
การละคร  5 3 60.00 
การเขียนภาษาองักฤษอยา่งสร้างสรรค ์ 9 9 100.00 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ (SAT) 16 16 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 86.18 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่2  
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน       

ภาษาไทย 184 168 91.30 
คณิตศาสตร์  7 59 37 62.71 
คณิตศาสตร์  8 125 78 62.40 
วทิยาศาสตร์   99 51 51.52 
วทิยาการค านวณ 184 178 96.74 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 184 155 84.24 
ประวติัศาสตร์ไทย 184 172 93.48 
สุขศึกษาและพลศึกษา 184 183 99.46 
ศิลปะ 184 183 99.46 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 184 182 98.91 
ภาษาองักฤษ 184 167 90.76 
กลุ่มสาระเพิม่เติม       
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 3 184 150 81.52 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 4 184 163 88.59 
ภาษาฝร่ังเศส 21 12 57.14 
ภาษาฝร่ังเศสเสริมทกัษะ 21 12 57.14 
ภาษาจีน 21 15 71.43 
ภาษาจีนเสริมทกัษะ 21 14 66.67 
ภาษาญ่ีปุ่น 12 12 100.00 
ภาษาญ่ีปุ่นเสริมทกัษะ 12 11 91.67 
ทฤษฎีดนตรี 4 5 5 100.00 
ประวติัศาสตร์ดนตรี 4 5 5 100.00 
โสตทกัษะ 4 5 5 100.00 
เคร่ืองเอก 4 5 2 40.00 
รวมวงเล็ก 4 5 5 100.00 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 125 86 68.80 
คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 40 40 100.00 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

ฟิสิกส์ 85 69 81.18 
เคมี 85 72 84.71 
ชีววทิยา 85 79 92.94 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 85 68 80.00 
หนา้ท่ีพลเมือง 184 184 100.00 
กลุ่มสาระเพิม่เติม (เลือกเสรี)       
การส่ือสารภาษาฝร่ังเศส 4 11 9 81.82 
ภาษาจีนและวฒันธรรม 4 19 19 100.00 
ภาษาญ่ีปุ่นและวฒันธรรม 4 10 10 100.00 
ดนตรีปฏิบติั  14 12 85.71 
เร่ืองราวผา่นเลนส์ 14 13 92.86 
การบรรเลงดนตรีโดยปฏิภาณ 5 5 100.00 
ประวติัศาสตร์การเมืองอเมริกา 26 26 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 87.29 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

กลุ่มสาระพืน้ฐาน       
ภาษาไทย 163 146 89.57 
คณิตศาสตร์   163 134 82.21 
วทิยาศาสตร์ 83 59 71.08 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 80 64 80.00 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 163 145 88.96 
ประวติัศาสตร์สากล 163 147 90.18 
ภาษาองักฤษ 163 127 77.91 
กลุ่มสาระเพิม่เติม       
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 3 163 154 94.48 
ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 4 163 142 87.12 
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กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผล 
การเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 

ภาษาฝร่ังเศส 26 14 53.85 
ภาษาฝร่ังเศสเสริมทกัษะ 26 11 42.31 
ภาษาจีน 24 20 83.33 
ภาษาจีนเสริมทกัษะ 24 21 87.50 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 109 101 92.66 
ฟิสิกส์ 80 67 83.75 
เคมี 80 77 96.25 
ชีววทิยา 80 77 96.25 
การประกอบอาหาร 6  1 1 100.00 
ทกัษะการส่ือสาร 6  4 4 100.00 
ศิลปะประยกุตเ์บ้ืองตน้ 6  4 2 50.00 
กลุ่มสาระเพิม่เติม (เลือกเสรี)       
การส่ือสารภาษาฝร่ังเศส 5  13 13 100.00 
ภาษาจีนและวฒันธรรม 5  6 6 100.00 
วงป่ีพาทย ์2  14 14 100.00 
เทคนิคศิลปะ 19 18 94.74 
ดนตรีปฏิบติั 2  12 12 100.00 
นาฏศิลป์ไทย 1  17 17 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระ 86.44 
 
5. นวตักรรม/แบบอย่างทีด่ี (Innovation/Best Practice)  
 เม่ือประเมินตนเองใน มาตรฐาน ท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน พบว่า คุณภาพผูเ้รียนเป็นท่ีน่าพอใจ ท าให้หันมา
วิเคราะห์โรงเรียนในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  อาจสรุปกระบวนการของโรงเรียนในการบริหารจดัการ และกระบวนการเรียนการ
สอน ไดว้า่มีจุดดีท่ีน่าเป็นแบบอยา่งได ้ดงัน้ี 
 

ช่ือ นวตักรรม/แบบอย่างทีด่ี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. Mater Dei Learning Cycle  เป็นกระบวนการท่ี
ครูเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการเรียนรู้ (facilitator) มากข้ึน 

สร้างโอกาสใหน้กัเรียนลงมือปฎิบติัดา้ยการ 

การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

- ระดบัปฐมวยั  
- ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ช่ือ นวตักรรม/แบบอย่างทีด่ี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
วางแผนงานเป็นขั้นตอนมากข้ึน   

2. Professional Learning Community  
กลุ่มผูบ้ริหารและครูเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

กระบวนการบริหารและ 
การจดัการ 

- ระดบัปฐมวยั  
- ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3.  Serviam  โรงเรียนอุร์สุลินมุ่งหล่อหลอม
นกัเรียนใหมี้จิตอาสา รักและรับใชต้าม 
จิตตารมณ์เซอร์เวยีม 

- กระบวนการบริหารและ 
การจดัการ 
- คุณภาพผูเ้รียน 

- ระดบัปฐมวยั  
- ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4. การใส่ใจดูแลโลกท่ีเราอาศยัอยู่ร่วมกนัในการ
สร้างความเป็นโรงเรียนสีเขียว โดยมีภารกิจหลกั
ในการสร้างทศันคติ ความรู้ และนิสัยดี ๆ ในการ
รักษโ์ลกของเรา  

- กระบวนการบริหารและ 
การจดัการ 
- คุณภาพผูเ้รียน 

- ระดบัปฐมวยั  
- ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5. ความมีส่วนร่วมของนกัเรียนเก่า และผูป้กครอง
ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

กระบวนการบริหารและ 
การจดัการ 

 

 
6.  รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับ  
     ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

ช่ือรางวลั ประเภทรางวลั ระดับ หน่วยงาน 
ทีม่อบรางวลั 

หมายเหตุ 

1. ศิษยเ์ก่าดีเด่นดา้นธุรกิจ 
    เอกชน 

บุคคล  เขตพื้นท่ี/จงัหวดั 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นางทีนามารี  
ผลาดิกานนท ์

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวช้ีวดั มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั ทศันคติท่ีถูกตอ้งผา่นกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

 

✓  

2. การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า ✓  

3. การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ยวธีิการ Active Learning ✓  

4. การจดัการเรียนการสอนเพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ✓  
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ประเด็นตัวช้ีวดั มี ไม่มี 
5. การพฒันาครูใหมี้ความช านาญในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

 

✓  

6. การจดัการเรียนรู้ดว้ย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวตักรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
✓ 

 
 
✓ 

7. การเรียนภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารและเพิ่มทกัษะส าหรับใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

 

✓  

8. การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  

9. การส่งเสริมทกัษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน ✓  

10. การใชดิ้จิทลัแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ ✓  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวยั ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
    สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภฯ์ 

    สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
   สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
   The Association for Suppervision and Curriculum Development 
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ส่วนที ่3  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวยั 
     มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
  

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเดก็
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ

ประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 มพีฒันาด้านร่างกาย แข็งแรง    มสุีขนิสัยทีด่ ี
และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 
 

92 120 112 93.34 ยอดเยีย่ม 

 1.1  ร้อยละของเด็กมีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ ์
      มาตรฐาน 

 

✓    108 90.00  

 1.2  ร้อยละของเด็กเคล่ือนไหวร่างกาย  
       คล่องแคล่ว ทรงตวัไดดี้ ใชมื้อและตา 
       ประสานสมัพนัธ์ไดดี้ 

 

✓    110 91.67  

 1.3  ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามยั 
       ส่วนตนและปฏิบติัจนเป็นนิสยั 

 

✓    120 100.00  

 1.4  ร้อยละของเด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 
       เก่ียวกบัความปลอดภยั หลีกเล่ียงสภาวะท่ี 
       เส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวงัภยัจาก 
       บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ีเส่ียง 
       อนัตราย 

 

✓    110 91.67  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  92 120 118.44 
 

98.70 ยอดเยีย่ม 

 2.1  ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
       ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 

 

✓    120 100.00  

 2.2  ร้อยละของเด็กรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ อดทนใน       
การรอคอย 

 

✓    118 98.33  

 2.3  ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน 
       ความสามารถ และผลงานของตนเองและ 
       ผูอ่ื้น 

 

✓    116 96.67  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี 
 

✓    120 100.00  
 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมัน่ใจ กลา้พดู กลา้ 

      แสดงออก 

 

✓    116 96.67  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเดก็
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ

ประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 
 

✓    120 100.00  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ท่ี 

       รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

 
 

✓    116 96.67  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม  
       จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

✓    120 100.00  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกบัศิลปะดนตรี 
       และการเคล่ือนไหว 

 
 

✓    120 100.00  

3 มพีฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกทีด่ขีองสังคม 

  92 120 119.33 99.44 ยอดเยีย่ม 

 3.1  ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการ 
       ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั มีวนิยัในตนเอง 

 
 

✓    119 99.17  

 3.2  ร้อยละของเด็กประหยดัและพอเพียง 
 
 

✓    119 99.17  
 3.3  ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา 

       ส่ิงแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน 

 
 

✓    120 100.00  

 3.4  ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวฒันธรรม 
       ไทย เช่น การไหว ้การยิม้ ทกัทาย และมี 
        สมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ 

 
 

✓    119 99.17  

 3.5  ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
       ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น ความคิด 
       พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ  
       ศาสนา วฒันธรรม เป็นตน้ 

 
 

✓    120 100.00  

 3.6  ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
       ได ้แกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยปราศจากการใช ้
       ความรุนแรง 

 
 

✓    119 99.17  

4 มพีฒันาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มทีกัษะ
การคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ด้ 

  92 120 116.67 97.23 ยอดเยีย่ม 

 4.1  ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ือง
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 
 

✓    117 97.50  

 4.2  ร้อยละของเด็กตั้ งค  าถามในส่ิงท่ีตนเอง       
สนใจหรือสงสยั และพยายามคน้หาค าตอบ 

 
 

✓    117 97.50  

 4.3  ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
       ท่ีตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 
 

✓    109 90.83  

 4.4  ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด  
 
 

✓    117 97.50  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเดก็
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ

ประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

       รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
       และวทิยาศาสตร์ การคิดแกปั้ญหาและ 
       สามารถตดัสินใจในเร่ืองง่าย ๆ ได ้

 4.5  ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตาม 
       ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ  
       การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 
 

✓    120 100.00  

 4.6  ร้อยละของเด็กใชส่ื้อเทคโนโลย ี เช่น  
       แวน่ขยาย แม่เหลก็ กลอ้งดิจิตอล ฯลฯ เป็น 
       เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหา 
       ความรู้ได ้

 
 

✓    120 100.00  

สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 
                                       จ านวนประเด็นพิจารณา 

97.18 ยอดเยีย่ม 

 

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่1   
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้ งรูปแบบกิจกรรมประจ าวนั  กิจกรรมท่ีเรียนรู้ตาม          

หน่วยการเรียน และโครงการ/กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
  1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง             
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ โดยจดักิจกรรมประจ าวนัให้นกัเรียนไดด่ื้มนมจืดทุกวนัในช่วง
พกัเชา้ ไดรั้บประทานอาหารกลางวนัท่ีถูกหลกัโภชนาการ  นกัเรียนแต่ละคนมีเอกสารบนัทึกประวติัสุขภาพส่วนตวั  
เช่น  ประวติัการรับวคัซีนต่าง ๆ   การแพย้า  แพอ้าหาร  มีการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูงภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีการตรวจวดั
สายตาโดยครูพยาบาล มีการตรวจสุขภาพทัว่ไปโดยผูป้กครองท่ีเป็นแพทย ์ รวมทั้งมีการฉีดวคัซีนไข ้    หวดัใหญ่ให้
เด็ก ๆ ท่ีไดรั้บการอนุญาตจากผูป้กครอง  มีการจดักิจกรรมวนัสุขอนามยั  โดยเครือข่ายผูป้กครอง         มีส่วนร่วมใน
การแนะน าสุขลกัษณะท่ีดีในการใชห้้องน ้ า  การลา้งมืออยา่งถูกวิธี ให้ความรู้เร่ืองการใช้ของส่วนตวัและส่วนรวม  
สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเพื่อน าไปฝึกปฏิบติัจริงในการแปรงฟันหลงัจาก
รับประทานอาหารกลางวนั  นกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเจริญเติบโต อาหารหลกั 5 หมู่  ประโยชน์และโทษของ
อาหารประเภทต่าง ๆ การดูแลความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นจากสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัตวัเด็ก นอกจากน้ีในแต่
ละห้องเรียนยงัมีการจดัมุมการเรียนรู้ท่ีฝึกทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กดว้ยส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น  การร้อย
ลูกปัด  ต่อบล็อก  ศิลปะสร้างสรรค์  และเกมการศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ใน
วชิาพลศึกษาและวิชานาฏศิลป์  ในช่วงปลายปีการศึกษาเด็ก ๆ ทุกคนไดร่้วมเล่นกีฬาในกิจกรรมกีฬาซิสเตอร์แอนเจ
ลาเพื่อพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวและประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาผา่นกิจกรรม 
และเกมกีฬาท่ีหลากหลาย 
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 2. โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โดยโรงเรียน
จดัให้มีเคร่ืองเล่นสนามเพื่อให้นกัเรียนไดผ้อ่นคลาย มีความรู้สึกสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสจากการเล่นอยา่งอิสระ ใน
ห้องเรียนยงัมีของเล่นท่ีหลากหลายตามมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันาอารมณ์และจิตใจให้เด็กรู้จกัการจดัการและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เชิงบวกหรืออารมณ์เชิงลบ  เช่น  อารมณ์สนุกสนาน 
เสียใจ  ผิดหวงั  นอกจากน้ีครูยงัมีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตามหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือ
นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมจนส าเร็จไดด้้วยตนเองแลว้ มีการจดัแสดงผลงาน และถ่ายทอดเร่ืองราวของผลงานในการ
เรียนรู้ ท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  นอกจากน้ีครูยงัไดจ้ดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียนได้
แสดงอารมณ์สุนทรียผ์่านการเรียนรู้ในวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์  การเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมกลุ่มในหอ้งเรียน ตลอดจนกิจกรรม Family Day ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กการจดัการอารมณ์ตนเอง
และรู้บทบาทในการปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  การไดร่้วมกิจกรรมมาออกก าลงักายกนัเถิด ยงัช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออกจากการเป็นผูน้ าท าท่าทางประกอบเพลงทุกเชา้  กิจกรรมเวทีของฉนัท่ีเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนแสดงความสามารถตามความสนใจให้เพื่อนไดช่ื้นชม   กิจกรรมผลงานของฉนัท่ีเด็ก ๆ ไดฝึ้กทกัษะการ
คิด  และการตดัสินใจเลือกอยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งจดักิจกรรมให้แสดงออกถึงความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณในวนัไหว้
ครู  วนัเทิดพระคุณแม่  และวนัเทิดพระคุณพ่อ ผา่นการแสดงออกอยา่งสร้างสรรคท์ั้งการร้องเพลง  ท่องค าคลอ้งจอง
ประกอบท่าทาง  และการกล่าวขอ้ตั้งใจในการแสดงความกตญัญู  และกิจกรรมการแสดงวนัปิดภาคเรียนซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงภาวะการเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีเด็ก ๆ ปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความมัน่ใจ และกลา้พูดกลา้แสดงออก 
 3. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการด้านสังคมและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยจดัประสบการณ์ท่ี
หลากหลายให้เด็กได้ฝึกช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั  ในการเข้าห้องน ้ า การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร การรับประทานอาหารดว้ยตนเอง การเก็บของเม่ือท ากิจกรรมเสร็จ และฝึกการมีวินยัในตนเอง 
เช่น การเดินแถว การรับนมโรงเรียน การเติมอาหาร เป็นตน้ ปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จกัความประหยดัพอเพียงโดยการน า
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการลงในแผนการจดัประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการคดัแยกขยะ และมีการจดั
กิจกรรมการเรียนมารยาทไทยในวยัเด็กทุกวนัศุกร์ตอนเช้า   โดยฝึกให้เด็ก ๆ มีมารยาทตามวฒันธรรมไทย  เช่น      
การไหว ้การกราบ การรับของจากผูใ้หญ่ การเดินและการรับประทานอาหาร อีกทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กได้
เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น กิจกรรมวนั Family Day การเรียนการสอน Project Approach และกิจกรรมวนัปิด
ภาคการศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน นอกจากน้ีเด็ก ๆ ได้เรียนรู้วนัส าคัญและ
วฒันธรรมต่าง ๆ รวมถึงปลูกฝังการปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบัวยัและเขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัทางศาสนา   
 4. โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้
ผา่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผา่นกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์
ไดมี้การให ้Big Picture และReflection  เพือ่ฝึกทกัษะในการตั้งค  าถามและตอบค าถามในส่ิงท่ีสนใจ  โดยใชห้ลกัการ
ของ See – Judge – Act  ดว้ยกรอบความคิดแบบ Induction โดยให้เด็กไดมี้ประสบการณ์ก่อนน าไปสู่สาระการเรียนรู้  
ท าให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสมกบัวยั   นอกจากนั้นเด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ดว้ย
การเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจอยากรู้  การสืบคน้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัดว้ยความมุ่งมัน่ท าให้พฒันาความสามารถ
ในการคิด  แก้ปัญหา  และเช่ือมโยงกบัการใช้ชีวิตจริง  นอกจากน้ีได้จดัการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยส่ือการ
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เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รู้จกัการสังเกต  คาดคะเน  ลงมือท า  จดบนัทึก  และน าเสนอ  มีมุมการเรียนรู้
ในห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ เช่น มุมบล็อค มุมธรรมชาติ  มุมบ้าน  มุมภาษา มุม
คณิตศาสตร์  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเครือข่ายผูป้กครองมีส่วนร่วมในการอ่านนิทานตอน
เช้า เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงให้นกัเรียนฟังจากหนงัสือท่ีสนใจ  และเปิดโอกาสให้เด็กสนทนาตอบค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองราวในหนงัสือ  เป็นการฝึกทกัษะการส่ือสารและสะทอ้นความคิดและความรู้สึก  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงเด็กสามารถเลือกหนงัสือท่ีสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไปอ่านท่ีบา้นร่วมกบัผูป้กครอง 
เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว   กิจกรรมศุกร์เฮฮา ภาษาพาเพลิน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านให้เด็ก
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เช่น  การฟังนิทานแลว้เขียนค าศพัท์  การอ่าน
หนงัสือร่วมกนั  การเล่านิทานให้เพื่อนฟัง  การจดักิจกรรมในมุมศิลปะท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ
ผา่นการคิดริเร่ิมสร้างสรรคต์ามจินตนาการของตนเอง   
 
     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

  5 ยอดเยีย่ม 

 1.1 มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคลอ้งกับ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

 

✓    

 1.2 ออกแบบจดัประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวชิาการ 

 

✓    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบติั (Active learning) 

 

✓    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความ
ต้อ งก ารและค วามแตกต่ างของ เด็ กป ก ติ แล ะ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 

✓    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

 

✓    

2 จดัครูให้เพยีงพอกบัช้ันเรียน   5 ยอดเยีย่ม 
 2.1  จดัครูครบชั้นเรียน  

 

✓    
 2 .2  จัด ค รู ให้ มี ค วาม เห ม าะสมกับ ภ าร กิจก ารจัด       

ประสบการณ์ 

 

✓    
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

 2.3  จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม             
การศึกษาปฐมวยั 

✓    

 2.4 จดัครูจบการศึกษาปฐมวยั 
 

✓    
 2.5 จัดค รูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่ านการอบรม       

การศึกษาปฐมวยั 

 

✓    

3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์   5 ยอดเยีย่ม 
 3.1 มีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ         

ในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

✓    

 3.2 ส่งเสริมครูใหมี้ทกัษะในการจดัประสบการณ์และการ 
      ประเมินพฒันาการเด็ก  

 

✓    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ        
การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน       
พฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล 

 

✓    

 3.4 ส่งเสริมใหค้รูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและครอบครัว 
 

✓    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช ้      

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  

 

✓    

4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพยีงพอ 

  
5 ยอดเยีย่ม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ       
ปลอดภยั 

 

✓    

 4.2 จดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ       
ปลอดภยั 

 

✓    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม       
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

 

✓    

 4.4 จดัให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้       
ท่ีปลอดภยัและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน        
ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย ส่ือ       
เทคโนโลยกีารสืบเสาะหาความรู้ 

 

✓    

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และ       
พฒันาเด็ก 

 

✓    

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจดัประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยีย่ม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยี       
สารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ 

 

✓    
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

  5.2 พฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตและใช ้     
ส่ือในการจดัประสบการณ์ 

✓    

 5.3  มีการนิเทศติดตามการใชส่ื้อในการจดัประสบการณ์ 
 

✓    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้เป็น       
ขอ้มูลในการพฒันา 

 

✓    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพฒันาส่ือ และ       
นวตักรรมเพื่อการจดัประสบการณ์ 

 

✓    

6 มรีะบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยีย่ม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษาท่ี       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ            
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

✓    

 6.2 จดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี       
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

 

✓    

 6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน       
สถานศึกษา 

 

✓    

 6.4 มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผล        
การประเมินตนเองประจ าปี  และรายงานผลการ       
ประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดั 

 

✓  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ       
สถานศึกษา โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมี       
ส่วนร่วม  

 

✓  
  

  สรุปผลการประเมนิ       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเดน็พจิารณา 
                                                           จ านวนประเดน็พจิารณา 

5 ยอดเยีย่ม 

 
กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่2   

โรงเรียนด าเนินการบริหารและจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีครอบคลุม ด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนรู้ และดา้นระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดงัน้ี 

1. โรงเรียนจดัให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการรอบด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ทอ้งถ่ิน มาตรฐานอาเซียนและระดบัสากล โดยครูไดศึ้กษาหลกัสูตรปฐมวยั จนมีความเขา้ใจในปรัชญา 
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หลกัการ เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ การเช่ือมโยงความรู้ และวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยั  ผ่านกิจกรรมระดมปัญญา
พฒันาแผนการสอน ท่ีไดมี้การประชุมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัครอบคลุมพฒันาการ
ทั้ง 4 คือ ร่างกาย  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา ท่ีสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและทอ้งถ่ิน โดยใช้การสอน
แบบ MDLC ผา่นกระบวนการ See - Judge - Act ท่ีเป็นกระบวนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้
วา่เรียนอะไร เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร มีมุมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ  กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิด สนบัสนุนให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบติั ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของ
เด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ   มีเอกสารและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็ก ๆ มีส่วน
ร่วมในการน าส่ือมาเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความกระตือรือร้นและ
รักการเรียนรู้อยู่เสมอ  มีการไตร่ตรองส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเช่ือมโยงสู่การปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากน้ี
เด็กยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านบริบทท้องถ่ินจากหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเรา ได้เรียนรู้ถึงความสัมพนัธ์ของ
โรงเรียนและทอ้งถ่ินโดยรอบโรงเรียน รวมไปถึงความส าคญัของสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มโรงเรียน ในหน่วยการ
เรียนรู้บุคคลรอบตวั เด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้ลกัษณะการท างานและความส าคญัของอาชีพท่ีสนใจผา่นกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ
ของบุคคลใกล้ตวัซ่ึงก็คือผูป้กครองของเด็ก ๆ จากกิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั อีกทั้งในช่วงของการ
เรียนรู้แบบ Project Approach  เด็กยงัได้มีโอกาสคน้ควา้ขอ้มูลหาค าตอบจากขอ้ค าถามท่ีอยากรู้จากการสัมภาษณ์  
การรับฟังความรู้จากวิทยากรท่ีเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ตัว เช่น ครู เจ้าหน้าท่ี รวมไปถึงผูป้กครองท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเด็ก ๆ สนใจ 

2. โรงเรียนจดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน เหมาะสมกบัภารกิจการเรียนการสอน โดยครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพ
ผ่านการศึกษาดา้นปฐมวยัจ านวน 7 คน  ด้านประถมศึกษาและความถนัด 3 คน ซ่ึงทุกคนผ่านการอบรมทางด้าน
การศึกษาปฐมวยั   อตัราส่วนระหว่างครู : นักเรียน  คิดเป็น 1 : 12  ดงันั้ นจึงมีจ านวนครูท่ีดูแลและจดัการเรียน     
การสอนใหก้บันกัเรียนอนุบาลอยา่งเพียงพอ  

3. โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  ดว้ยการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ 
ความรู้ความสามารถ ในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และ     การ
ประเมินพฒันาการเด็ก ใชป้ระสบการณ์ส าคญัในการออกแบบการจดักิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพฒันาการ
เด็กเป็นรายบุคคล โดยในปีการศึกษา 2562 มีการเพิ่มประสิทธิภาพของครูให้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการจดั
หลกัสูตร การจดัประสบการณ์และการประเมิน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ผ่านทางโครงการครู
อนุบาลมืออาชีพ มีกิจกรรมเล่าสู่กนัฟังท่ีส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมแบ่งปันความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านหนงัสือ บทความ 
หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนในการประชุมทุกวนัศุกร์  มีกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็น
การอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีจดัข้ึนจากประเด็นท่ีสนใจของครูในทีมชั้น เช่น การใชโ้ปรแกรม Video Editor เพื่อใช้ใน
การรวบรวมรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ จดัท าเป็นรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผูป้กครองสามารถรับชมได้อย่างสะดวกและ
ทนัสมยั  ซ่ึงจดัโดยครูฝ่ายเทคโนโลยี  มีการอบรมทกัษะการส่ือสารเชิงบวกกบัผูป้กครอง  จดัข้ึนโดยครูแนะแนว
ระดบัประถมศึกษา  และกิจกรรมระดมปัญญาพฒันาแผนการสอน ท่ีครูไดร่้วมกนัวางแผนการจดัประสบการณ์  การ
จดักิจกรรม  และการประเมินพฒันาการนักเรียน โดยครูร่วมกนัวางแผนในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์
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ล่วงหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรม ท าให้ครูไดมี้แนวทางการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และสถานศึกษายงัมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ  

4. โรงเรียนจดัสภาพและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
พฒันาเด็ก ๆ อย่างรอบด้าน   มีการจดัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคาร
สถานท่ีมีความมัง่คง ปลอดภยั สะอาด  มีกลอ้งวงจรปิดตกแต่งสวยงามเป็นสัดส่วน มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีตน้ไม้
รอบบริเวณทางเดิน มีพื้นท่ีกวา้งขวางเพียงพอ สามารถใช้สถานท่ีภายในโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ใน
ห้องเรียนทุกห้อง เด็ก ๆจะมีพื้นท่ีใช้สอยส่วนตวัในการจดัเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีห้องน ้ าท่ีมีความ
ปลอดภยั สะดวกต่อการใช้งานอยู่ใกล้ห้องเรียนของนักเรียน  มีห้องอาหารท่ีให้นักเรียนรับประทานอาหารเป็น
สัดส่วน สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  มีห้องพยาบาลท่ีรักษาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ของเด็ก มีสนามเด็กเล่นและลาน
เอนกประสงคท่ี์ปลอดภยัทั้งในร่มและกลางแจง้ เคร่ืองเล่นมีความเหมาะสมกบัวยั นอกจากน้ียงัมีห้องท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องประกอบอาหาร หอประชุม ห้องเรียนภาษาองักฤษ โรงเรียนมีระบบบ ารุง ดูแล ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ  เด็ก ๆ สามารถใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภยั นอกจากน้ียงัมีการจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและพอเพียง เช่น  หนงัสือนิทาน ส่ือ       ของ
จริง  ส่ือจากธรรมชาติ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไมบ้ล็อก ของเล่นตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน ท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีเคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็กในการมุด  ลอด ปีนป่ายและมีส่ือ
เทคโนโลยใีนหอ้งเรียนท่ีส่งเสริมการคน้ควา้ สืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียน  
  5. โรงเรียนบริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับ 
ครู โดยจดัใหมี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมเคร่ืองพิมพเ์อกสารในหอ้งเรียนชั้นอนุบาล 3     ทุก
ห้อง รวมถึงมีบริการให้คอมพิวเตอร์พกพาส าหรับครูเพื่อใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลและจดัท าส่ือการเรียนรู้ ทั้งน้ีไดมี้
บริการคลินิก ICT โดยจดัระบบบริการปรับโปรแกรมและซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากน้ีทาง
โรงเรียนยงัมีบริการห้องสมุดในระดบัอนุบาล เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีนิสัยรักการอ่าน และการคน้กวา้ ตั้งแต่ยงัเล็ก 
อีกทั้งยงัมีหอ้งสมุดมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่นอาคารเดียวกนัใชส้ าหรับเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับครูในการสืบคน้เพื่อการจดั 
ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก  

6. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและบริบทของโรงเรียน และจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าาหนด ซ่ึงผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูล ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการ มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายใน ติดตามผลการด าเนินงาน
เม่ือเสร็จส้ินในแต่ละภาคเรียน และจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
รวมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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     มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มพีัฒนาการ
ทุกด้าน อย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ 

  92 10 10 100.00 ยอดเยีย่ม 
 

 1.1 มีการวเิคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล 
 

✓    10 100.00  
 1.2 จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ใ ช้ แ ผ น ก า ร จั ด

ประสบการณ์จากการวเิคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

✓    10 100.00 

 

 1.3 จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้ งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา โดย 
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหน่ึง
เพียงดา้นเดียว 

 

✓    10 100.00 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัตอิย่างมคีวามสุข 

  92 
 

10 10 100.00 ยอดเยีย่ม 
 

 2.1 จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท่ี เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ       
ประสบการณ์เดิม 

 

✓    10 100.00 
 

 2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง       
อิสระ ตามความตอ้งการความสนใจ 

       ความสามารถ ตอบสนองต่อวธีิการ 
       เ รี ย น รู้ ข อ ง เด็ ก เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล       

หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียน รู้       
ท่ีหลากหลาย 

 

✓    10 100.00 

 

 2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า       
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

 

✓    10 100.00 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 

  92 10 9.75 97.50 ยอดเยีย่ม 
 

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน       
ห้องเรียนได้สะอาด  ปลอดภัย  แล ะ       
อากาศถ่ายเทสะดวก 

 

✓    10 100.00 
 

 3.2  จัดให้ มี พ้ืน ท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืน ท่ี       
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด       

 

✓    10 100.00 
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

กิจกรรม 
 3.3  จัด ให้ เด็ ก มี ส่วน ร่วมในการจัดภาพ       

แวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิ เทศ       
การดูแลตน้ไม ้เป็นตน้ 

 

✓    10 100.00 
 

 3.4  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมกับ       
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรี ยน รู้ข อ ง เด็ ก  เช่ น  ก ล้อ ง ดิ จิ ต อ ล        
คอมพิวเตอร์ ส าห รับการเรียน รู้กลุ่ม        
ย่อย ส่ือของเล่น ท่ีกระตุ ้นให้ คิดและ        
หาค าตอบ เป็นตน้ 

 

✓    9 90.00 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

  92 10 10 100.00 ยอดเยีย่ม 
 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม      
และกิจวัตรประจ าว ันด้วยเค ร่ืองมือ      
และวธีิการท่ีหลากหลาย  

 

✓    10 100.00 
 

 4.2 วิ เคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ       
เด็กโดยผู ้ปกครองและผู ้ เก่ี ยวข้องมี        
ส่วนร่วม 

 

✓    10 100.00 
 

 4.3 น าผ ลก ารป ระ เมิ น ท่ี ได้ ไป พัฒ น า      
คุ ณ ภ าพ เด็ ก อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ      
ต่อเน่ือง 

 

✓    10 100.00 
 

 4.4 น าผลการประเมินแลกเป ล่ียนเรียน รู้       
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ งการ        
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 

✓    10 100.00 
 

สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                         จ  านวนประเด็นพิจารณา 

99.38 ยอดเยีย่ม 
 

 
กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่3   
  โรงเรียนได้ด าเนินการการจดัประสบการณ์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก  ๆ ในทุกด้านอย่างสมดุล    
เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น และลงมือ          
กระท าผา่นประสาทสัมผสั   จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั   มีการติดตาม  
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และประเมินผลพฒันาการเด็กอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการดงัน้ี 
  1. โรงเรียนจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ  โดยมีการพฒันา
ครูตามโครงการครูอนุบาลมืออาชีพ  มีกิจกรรมอบรมพฒันาครู รวมทั้งศึกษาดูงาน มีการนิเทศการจดัประสบการณ์
อย่างสม ่าเสมอจากเพื่อนครูและระหว่างระดบัชั้นเรียน ป.1 - ป.2  มีการจดังานวิจยัในชั้นเรียน  ครูมีความรู้ความ
ความสามารถในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กตามแนวทางของหลกัสูตรสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 ไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ดว้ยการประเมิน
พฒันาการของเด็กตามสภาพจริง เช่น การสังเกตการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั การเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์มาตรฐาน  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามวยัของเด็กและ
น ามาออกแบบวางแผนการจดัประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพฒันาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   
ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์  และกิจกรรมเกมการศึกษา  มีการประเมินพฒันาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 
 2. โรงเรียนสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข โดยจดัประสบการณ์ 
ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ และ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เด็ก ๆ ไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือปฎิบติัจริงและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผา่นการท ากิจกรรมท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั
ทั้งในและนอกห้องเรียน  เช่น กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา  กิจกรรมวนั
สุขอนามัย   กิจกรรมวนัเอกลักษณ์ไทย กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกัน กิจกรรมเวทีของฉัน  เป็นต้น 
นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท าให้นกัเรียนสร้างประสบการณ์ใหม่ ดว้ยตนเอง เช่น 
มุมการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้เล่นผ่านส่ือการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์  สามารถเลือกหนังสือท่ีตนเอง
สนใจจากหอ้งสมุด ท าใหเ้ด็กๆ ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

3. โรงเรียนจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั  ห้องเรียนของเด็ก ๆ 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทปลอดภยั มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีพื้นท่ี
แสดงผลงานของนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีการจดัมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน  เช่น  มุมหนงัสือ มุมศิลปะ มุม
บทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความคิดของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ตามวยั มีการติดส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การสร้างสภาพแวดลอ้ม  เช่น การท าป้ายนิเทศ  การตกแต่งห้องเรียน การมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง การรักษา
ความสะอาด เป็นตน้  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
โรงเรียนยงัมีการจดัอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใหค้รูพฒันาตนเอง สามารถเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี
ในการผลิตส่ือท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัเด็ก ๆ ไดม้ากข้ึน 

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาการเด็ก  โดยท าการประเมินจากการท ากิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและ
วธีิการท่ีหลากหลาย  เช่น  การพูดคุย การสังเกตพฤติกรรม  การสอบถามเด็ก ๆ  และการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
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ผูป้กครอง  แลว้น ามาวเิคราะห์และบนัทึกผลพฒันาการของเด็ก ๆ ทั้งดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์   ดา้นสังคม  และดา้น
สติปัญญา  ลงในแบบบนัทึกการวิเคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเด็กและแบบรายงานประจ าตวั ซ่ึงเป็นเอกสาร
ส าหรับใชใ้นการส่ือสารระหวา่งครูและผูป้กครอง และน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปพฒันาคุณภาพเด็ก  รวมทั้งมีการน า
ผลท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กไปสร้างงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในการส่งเสริม แก้ไข และพฒันาเด็กให้มี
ศกัยภาพท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีครูไดเ้ปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการศึกษา และน า
ผลจากการประเมินมาแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัประสบการณ์และน าไปพฒันาเด็ก ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน        

1 มี ความส าม ารถ ใน ก าร อ่ าน  ก าร เขี ยน  
การส่ือสาร และการคดิค านวณ 

  91 1855 1785.5 96.25  

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 

✓    1851 99.78  

 1.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 

✓    1850 99.73  

 1.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีทักษะในการส่ือสาร
ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น ต าม เก ณ ฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 

✓    1850 99.73  

 1.4 ร้อยละของผู ้เรียน มีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้ นตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 

✓    1591 85.77  

2 มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นและแก้ปัญหา 

  91 1855 1676.33 90.37  

 2.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ 

 

✓    1698 91.54  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 2.2 ร้ อ ย ล ะข อ งผู ้ เ รี ยน มี ก าร อ ภิ ป ร าย      
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 

✓    1633 88.03  

 2.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

 

✓    1698 91.54  

3 มคีวามสามารถในการสร้างนวตักรรม   91 1855 1637 88.25  
 3.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความ รู้ได้ทั้ งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม 

 

✓    1607 86.63  

 3.2 ร้อยละของผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ ส่ิ งให ม่  ๆ  อาจเป็นแนว      
ความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน       
ผลผลิต 

 

✓    1667 89.87  

4 มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  91 1855 1723.5 92.91  

 4.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ
ใช้ เท คโน โลยีส ารสน เทศและการ      
ส่ือสาร 

 

✓    1810 97.57  

 4.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ
น า เท คโนโลยีส ารสน เทศและการ       
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน       
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน       
อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

 

✓    1637 88.24  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  91 1855 *** 97.20  

 5.1 ร้อยละของผู ้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม      
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

✓    1855 100.00  

 5.2 ร้อยละของผู ้เรียนมีความก้าวหน้าใน      
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิม  

 

✓    1855 100.00  

 5.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับ ชาติห รือผลการ      
ทดสอบอ่ืน ๆ 

 

✓    406.75*** 
 

91.61  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

6 มคีวามรู้ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องาน
อาชีพ 

  91 1855 1682 90.68  

 6.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ     

 

✓    1717 92.56  

 6.2 ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ยน มี ค วาม รู้  ทั กษ ะ      
พ้ืนฐานและเจตคติ ท่ี ดีในการจัดการ    
การท างานหรืองานอาชีพ 

 

✓    1647 88.79  

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมี คุณ ลักษณะและค่านิ ยมที่ ดีต ามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  91 1855 1850 99.73  

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 

✓    1850 99.73  

 1.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

 

✓    1850 99.73  

2 ความภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย   91 1855 1607 86.63  
 2.1 ร้อยละของผู ้ เรี ยน มีความ ภู มิ ใจใน      

ทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

 

✓    1607 86.63  

2.2 ร้อยละของผู ้เรียนมี ส่วนร่วมในการ      
อนุรักษ์ว ัฒนธรรมและประเพณีไทย      
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

✓    1607 86.63  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  91 1855 1677 90.40  

 3.1 ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับและอยูร่่วมกนั      
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน      
เพ ศ  วัย   เ ช้ื อ ช า ติ  ศ าส น า  ภ าษ า      
วฒันธรรม ประเพณี 

 

✓    1677 90.40  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม   91 1855 1659 89.43  
 4.1 ร้อยละของผู ้เรียนมีการรักษาสุขภาพ     

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ      
แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

 
✓ 

   1664 
 

89.70  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 4.2 ร้อยละของผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัคน      
อ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความ 

      ขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 

 

✓    1654 89.16  

                สรุปผลการประเมนิ    =      ผลรวมผลการประเมนิทุกประเดน็พจิารณา 
                     จ านวนประเดน็พจิารณา 

92.19 ยอดเยีย่ม 

หมายเหตุ : *** หวัขอ้ท่ี 5 ขอ้5.3 ไม่สามารถน าตวัเลขมาค านวณเทียบกบัจ านวนนร.ทั้งหมดไดเ้พราะสอบเป็นบางชั้น 

 
กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่1   

โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เป็นไป
ตามศกัยภาพของนกัเรียน มุ่งพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกดา้น มีการจดัหลกัสูตรท่ี
มุ่งเน้นให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา ตลอดจนพฒันาทกัษะท่ีส าคญัตามหลกัสูตรและทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีพุทธศกัราช 2551 และ 2560  มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน โดยมีการจดัการเรียนรู้แบบ 
Mater Dei Learning Cycle หรือ MDLC ดว้ยกระบวนการ See - Judge - Act อนัเป็นการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน
บนมาตรฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ผา่น
กระบวนการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  รู้จกัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ท่ีคงทน และเป็น
การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดชีวิต ทั้งน้ีโรงเรียนยงัจดัให้มีโครงการและกิจกรรมท่ี
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   

1. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของผู ้เรียนทั้ งในด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาฝร่ังเศส การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาไดด้ว้ยวิธีการท่ียืนหยดัในความถูกตอ้ง  ผา่นโครงการและกิจกรรม ดงัเช่น 
โครงการพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระฯ วิชาภาษาไทยในกิจกรรมน าเสนอคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม  โครงการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   ในกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ  โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็นหน่ึงเดียวกนัในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงการหลกัสูตรการ
จดัการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพในกิจกรรม Good Food, Good Health โครงการ“เจา้ของบทเรียน” นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ เลือกวิธีการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ทักษะทางศิลปะในกิจกรรม Creative Class ฝึกให้
นักเรียนได้ใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  โครงการ Broaden Horizon of Students through 
“Foreign Language Skills” และโครงการก้าวต่อไปของภาษาญ่ี ปุ่น  ในกิจกรรม  Aiming towards Excellence 
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นอกจากน้ีโรงเรียนยงัจดัประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จกั เขา้ใจ คน้พบความสนใจและความถนัดของตน ได้ฝึกฝน
ทกัษะต่างๆ รวมถึงไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น ไตร่ตรองส ารวจจุดดี และ
จุดท่ีตอ้งพฒันา สามารถตดัสินใจ วางเป้าหมายและด าเนินการตามเป้าหมายไดส้ าเร็จ วิเคราะห์ผลคะแนนเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในความพร้อมสู่วิชาการแขนงต่างๆ รู้จกัระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็น
ปัจจุบัน มีข้อมูลการศึกษาต่อจากสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยผ่านกิจกรรมแนะแนวตั้ งแต่
ระดบัประถมจนถึงระดบัมธัยม รวมไปถึงกิจกรรมพฒันาทกัษะต่างๆท่ีจดัเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมอีกกา้วท่ีสร้างสรรค์
(ป.1 - 3) กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (ป.4 - 6) กิจกรรมบตัรเติมความสุข (ป.1 - 6) กิจกรรมดวงดาวแห่งความสุข 
กิจกรรมมคัคุเทศก์น้อย (ป.6)  กิจกรรมพิพิธภณัฑ์สะสมความสุข (ม.1) กิจกรรมอาชีพสร้างสุข บุคคลสร้างแรง
บนัดาลใจ (ม.2) กิจกรรมเส้นทางสร้างสรรค ์สานฝันสู่การเรียน (ม.3)  กิจกรรมบททดสอบท่ีเร่ิมตน้ (ม.4) กิจกรรม
ภาพประทบัใจกับการไตร่ตรองเชิงอาชีพ (ม.5)  กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับอุดมศึกษา(ม.6) มีการเตรียม   
ความพร้อมเร่ืองการท างานและอาชีพ เน้นให้นกัเรียนมีแรงบนัดาลใจและรู้จกัอาชีพท่ีหลากหลาย  มีขอ้มูลโลกของ
งานอาชีพจากนกัเรียนเก่า  ผูป้กครองและวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ตรงท่ีประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในเชิงความเหมาะสมกบัวิชาชีพในอนาคตของตนเอง เช่น กิจกรรมโครงงานอาชีพของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  กิจกรรมSME ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  อีกทั้งมีการจดัอบรมเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์รับรู้แนวทางในการปฎิบติัตวัอยา่งเหมาะสมเม่ืออยูใ่น
สังคมออนไลน์ ไดรั้บแรงบนัดาลใจ สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงอาชีพและการศึกษาต่อ
ได ้เช่น กิจกรรมโลกกวา้งทางอาชีพ (ป.1 - 6) กิจกรรมสร้างสรรคโ์ลกใหม่ ฉลาดใชเ้ทคโนโลย ี(ม.1- 6) 

2. การพัฒนาผู ้เรียนทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู ้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  โครงการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
การบูรณาการความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมภายใน
สถานศึกษาของ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมการบูรณาการความรู้ดา้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการ
เรียนรู้และการจดักิจกรรมภายในสถานศึกษาของ 4 ช่วงชั้น อาทิ งานกีฬาสีสัมพนัธ์ งานส่ิงแวดลอ้ม งานค่าย      เป็น
ตน้ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัหวัขอ้รณรงคป์ระจ าปี กิจกรรมหวัขอ้รณรงค์
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมวนัส าคญั  กิจกรรมวนัวิชาการและงานนิทรรศการ
ประจ าปีและกิจกรรมค่ายยุวกาชาด  โครงการ Spirit of MD Sports ในกิจกรรมจดัแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาสีฝ่ายกีฬาและ
สร้างความเข้าใจในการผลกัดนักีฬาในโรงเรียน  โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะในกิจกรรมสวนศิลป์ 
ระดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  กิจกรรมเวทีสร้างเสริมประสบการณ์ทางดา้น
ศิลปะ เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ท่ีตนเองถนดัดว้ยความเหมาะสม และกิจกรรม 

Wall Art Exhibition พื้นท่ีส าหรับแสดงผลงานทางดา้นศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทศันศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
โดยจะมีการพฒันารูปแบบการแสดงผลงานให้เป็น ART-Ebook ฯ  โครงการ“อ่าน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
กิจกรรมส ารวจและเพิ่มปริมาณหนังสือท่ีน่าสนใจในห้องสมุดและกิจกรรมประกวดเรียงความแนะน าหนังสือ  
โครงการพฒันา EQ และทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในกิจกรรมค ากลอนสอนใจในห้องอาหาร  โครงการกา้วต่อไปสู่
ความเป็นครูมืออาชีพในกิจกรรมพฒันาดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบัจากนกัเรียน ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความ
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เป็นไทย ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี   โครงการพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระฯ วิชาภาษาไทยในกิจกรรม
น าเสนอคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม โครงการหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพในกิจกรรมสร้างสรรค์
งาน D.I.Y  โครงการศิลปะเพื่อชุมชนในกิจกรรมศิลป์อาสาส่งความสุข จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดถ่้ายทอด
ความมีสุนทรียภาพทางศิลปะให้กบัชุมชน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลต ารวจ บา้นพกัคนชรา บางแค บา้นสุทธาวาส ฯลฯ  
กิจกรรม Community Music Band วงดนตรีไทย/สากล ท่ีมีนักเรียน นักเรียนเก่า ผูป้กครองและครูมีส่วนร่วมและ
กิจกรรม Art Information for Art Appreciation ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน น าชม ประสบการณ์ศิลปะในแขนงต่าง ๆ  
โครงการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมในกิจกรรมนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ได้
ไปเรียนภาษาจีนและใช้ภาษาองักฤษท่ี สิงคโปร์  กิจกรรมนักเรียนมธัยม 1 จ  านวน 20 - 24 คน ไดไ้ปโรงเรียน St. 
Ursula’s College ท่ีออสเตรเลีย  กิจกรรมนกัเรียนมธัยม 3 จ  านวน 4 - 6 คน ไดไ้ปแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีเมืองมะลงั 
อินโดนีเซีย  และกิจกรรมนกัเรียนมธัยม 2 และ 4 จ  านวน          4 - 8 คน ไดไ้ปแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ี Wellington 
นิวซีแลนด์ ผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
โครงการฉนัเลือกเพราะฉนัรู้และชอบในกิจกรรม Teamwork Dream work (ป.1 - 6 )และกิจกรรม How to be a good 
team member (ม.1 - 6) ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี โครงการ
ปรับหลกัสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิตในกิจกรรมปรับการเรียนการสอนโดยมุ่งทกัษะชีวิต  กิจกรรมสร้าง
ความตระหนกัและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพต่อสภาวะแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนั กิจกรรมบูรณาการ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - 4 และกิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาโดยเร่ิมตน้คาบ
เรียนดว้ยการอบอุ่นร่างกาย โครงการ Spirit of MD Sports ในกิจกรรมสร้างสปิริตและสนบัสนุนดา้นทกัษะกีฬาแก่
กลุ่มหวัหนา้กีฬาเพื่อใหช่้วยฝึกฝน ฝึกซอ้มกีฬาสีคณะก่อนการแข่งขนักีฬาสี  กิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมของผูน้ า
นกัเรียนในการเพิ่มการแข่งขนักีฬาให้มีความหลากหลายในวนังานกีฬาสีและกิจกรรมรณรงค์ครูท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นกีฬามาช่วยแนะน าและฝึกซ้อมกีฬาให้กบันักเรียน  โครงการพฒันา EQ และทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
กิจกรรมชีวติออกแบบได ้(ประถม) และกิจกรรมเติมสุขสู่ใจ เติมไฟสู่ฝัน (มธัยม) 
 
     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

1 มเีป้าหมายวสัิยทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  5 ยอดเยีย่ม 

 1.1 ก าห น ด เป้ าห ม าย ท่ี ส อดคล้อ งกับ บ ริบ ท ขอ ง
สถานศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน 

✓ 
   

 วตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและตน้สงักดั 
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยง
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั 

 

✓    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพนัธกิจ ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม 

 

✓    

 1.4 น าเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

✓    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 

✓    

2 มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยีย่ม 
 2.1 มีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็น

ระบบ  

 

✓    

 2 .2 มี ก าร น า แ ผ น ไป ป ฏิ บั ติ  ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อ บ       
ประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

 

✓    

 2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา       
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการ 

      นิเทศภายใน 

 

✓    

 2.4 สถาน ศึกษ ามีการน าข้อมู ลมาใช้ในการพัฒน า      
สถานศึกษา 

 

✓    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู ้ที เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี      
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พฒันา และ 

      ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

 

✓    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยีย่ม 

 3.1 บ ริห ารจัดการ เก่ี ยวกับ งานวิช าการ  ในด้านการ       
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

✓    

 3.2 บ ริห ารจัดการ เก่ี ยวกับ งานวิช าการ  ในด้านการ       
พัฒนาหลัก สูตรตามความต้องการของผู ้เรียน  ท่ี      
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ       
ทอ้งถ่ิน 

 

✓    

 3.3 บริหารจดัการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี       เนน้
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นเช่ือมโยงวถีิชีวติจริง  

 

✓    

 3.4 ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ       จดัการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

✓    
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 

✓    

4 พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ   5 ยอดเยีย่ม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ      

เช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

 

✓    

 4.2  จดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ✓    
 4.3 น าชุมชนการเรียน รู้ท างวิชาชีพ เข้ามาใช้ในการ      

พฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

✓    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู       
บุคลากรท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

✓    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวตักรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

✓    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 

  5 ยอดเยีย่ม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนท่ี       
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

 

✓    

 5.2 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

 

✓    

 5.3 จดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 

✓    

 5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ี เอ้ือต่อการจัดการ       
เรียนรู้ และมีความปลอดภยั 

 

✓    

 5.5 จดัให้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการจดัสภาพแวดลอ้ม    
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

 

✓    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนรู้ 

  5 ยอดเยีย่ม 

 6.1 ได้ ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสน เทศ ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

 

✓    

 6.2 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

 

✓    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ เพื่ อบ ริห าร      
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับสภาพ      
ของสถานศึกษา 

 

✓    
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 6.4 ให้บ ริการ เทคโนโลยีสารสน เทศ เพื่ อ ใช้ในการ       
บริการจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ของสถานศึกษา 

 

✓    

 6.5 ติ ด ต าม ผ ล ก าร ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี       
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่ อใช้ในการบริการ       
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับสภาพ       
ของสถานศึกษา 

 

✓    

สรุปผลการประเมนิ       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                          จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยีย่ม 

 
กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่2   

โรงเรียนมีการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และ      
พันธกิจท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ อตัลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกและอตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน  ดังปรากฏ
ชดัเจนในแผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีพ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงแสดงถึงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน
ในอนาคต โรงเรียนมีแผนภูมิการจดัองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจน แบ่งการบริหารงานดงัน้ี  ฝ่าย
การเงินและงบประมาณ ฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล  ฝ่ายจัดการทั่วไป (ผูจ้ดัการ) และฝ่ายการจดัการศึกษา 
(ผูอ้  านวยการ) ท่ีประกอบ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายธุรการ บริการ ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะ
มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย  มีค าสั่งมอบหมายงาน มีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน โดยมี
หัวหน้าฝ่ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาขอ้มูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินการจดัการศึกษา ซ่ึงด าเนินการภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และจดัประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกนัในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อพฒันาคุณภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี   

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชัดเจน  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ งการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ผ่าน
โครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และ
เป็นหน่ึงเดียวกนัในกิจกรรมศึกษาและพฒันาทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  โครงการศึกษาและพฒันา
ทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ในกิจกรรมพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 2562โครงการปรับหลกัสูตรสุข
ศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิต ในกิจกรรมปรับตวัช้ีวดัให้กระชบัและตรงเป้าหมาย      มากข้ึน  โครงการหลกัสูตร
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การจดัการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพในกิจกรรมปรับกระบวนการเรียนการสอนในประถม  และมธัยมตน้และกิจกรรม
ส่งเสริมความสนใจของผูเ้รียนนอกเวลาเรียน โครงการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศิลปะท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญัในกิจกรรมการทบทวนหลกัสูตรวิชาศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทศันศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
โครงการการจดัการศึกษาเชิงคุณภาพในกิจกรรมทุกกลุ่มสาระมีการแบ่งปันแผนการสอน MDLC ท่ีมีคุณภาพในการ
ประชุมกลุ่มสาระ กิจกรรมทีมนิเทศของฝ่ายบริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนและ
กิจกรรมการแบ่งปันงานดา้นวิชาการของกลุ่มสาระ ในการประชุมฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  โครงการการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดบัชั้นในกิจกรรมศึกษาเน้ือหาในหลกัสูตรของแต่ละกลุ่มสาระในระดบัชั้นเพื่อตั้ง
ประเด็นหัวขอ้ในการบูรณาการ และวางแผนงาน ลดความซ ้ าซ้อนของเน้ือหาดว้ยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
และในระดบัชั้นเรียน  โครงการพฒันาระบบการประเมินกิจกรรมของนกัเรียนดว้ยการใช้ Rubricในกิจกรรมจดัท า 
Rubric เพื่อประเมินกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน โดยผูรั้บผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรมจัดท า Rubric โดยหัวหน้าช่วงชั้ นและหัวหน้าระดับชั้ น  กิจกรรมจดัท า Rubric โดยสภานักเรียนและ
กิจกรรมติดตามและประเมินการใช ้Rubric  โครงการ MDLC ในระบบผูน้ านกัเรียนในกิจกรรม MDLC ในค่ายสภา
นกัเรียนและกิจกรรมฝึกผูน้ าของคณะกรรมการนกัเรียนประถม  กิจกรรม MDLC ในทุกกิจกรรมของสภานกัเรียน 
คณะกรรมการนกัเรียนประถม โดยนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการและกิจกรรมคุณครูในฝ่ายกิจการนกัเรียนติดตามการใช ้
MDLC ของผูน้ านักเรียน  โครงการปรับหัวขอ้จริยศึกษาเพื่อน าสู่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในโลกในกิจกรรม
หัวขอ้จริยศึกษามีการปรับในทุกชั้นเรียน โดยครูทีมจริยศึกษาในชั้นนั้น ดว้ยอาศยัขอ้เสนอจากผูป้ระสานงานและ
กิจกรรมครูผูส้อนมีการเตรียมแผนการสอนอย่างดี มุ่งท่ีพฒันาการของนักเรียน  โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัหวัขอ้รณรงคป์ระจ าปี   โครงการการแสดงผลงานทางดา้นศิลปะในกิจกรรมการ
แสดงผลงานทางดา้นศิลปะและกิจกรรม Budding Artists เป็นการสมคัรและร่วมกิจกรรมการแสดงในภาคเรียนท่ี 2 
ในบทบาทต่าง ๆ กนัของ Project การแสดง  โครงการเพลงพระราชนิพนธ์อนัเป็นอมตะในกิจกรรมเผยแพร่บทเพลง
พระราชนิพนธ์ในชั้นเรียนและกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในกิจกรรมพิเศษ  โครงการ“อ่าน” เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในกิจกรรมให้นกัเรียนประถมอ่านและเขียนไตร่ตรองลงในบนัทึกการอ่าน  โครงการสร้างความมี
จุดยืนในความซ่ือสัตยสุ์จริตในการสอบ และความรับผิดชอบงานดว้ยตนเองในกิจกรรมฝึกให้อา้งอิงอย่างถูกตอ้ง
ตามแนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด ไม่มีปัญหาPlagiarism และมีครูเป็นแบบอยา่ง  กิจกรรมทบทวนระเบียบในการสอบ 
ทุกคร้ังก่อนสอบกลางภาค และปลายภาคและกิจกรรมการใชว้ธีิการในทางบวก เพื่อป้องกนัมิใหน้กัเรียนทุจริต 

2. โรงเรียนจดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วชิาชีพ และจดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของนกัเรียน ดว้ยโครงการและ
กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  โครงการก้าวต่อไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพในกิจกรรมการนิเทศการจดัการเรียนรู้  โครงการ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้นครองและปกป้องสิทธิเด็ก ในกิจกรรมจัดท าคู่ มือปฏิบัติ และจัดตั้ ง
คณะกรรมการของโรงเรียนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิและศกัด์ิศรีของนกัเรียน  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และครู
ลงนามในการร่วมมือในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและศกัด์ิศรีของนักเรียน  กิจกรรมติดตามรายงานในการ
ปกป้องและคุม้ครองสิทธิและศกัด์ิศรีของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและกิจกรรมรายงานการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ
และศกัด์ิศรีของนกัเรียนให้กรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบทุกการประชุม  โครงการจดักิจกรรมพฒันาบุคลากร
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โดยบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง activeในกิจกรรมการประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม Professional  
Development  กิจกรรมพฒันาบุคลากรกลางภาคเรียนท่ี 1 และ ท่ี 2 และกิจกรรมการประชุมครูปลายภาคเรียนท่ี 1 
และท่ี 2 โครงการพบผูรู้้พฒันาครูภาษาไทยในกิจกรรมเชิญวิทยาและกิจกรรมพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้และการ
จดักิจกรรมประกอบการสอน  โครงการพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูสังคมศึกษาฯ ในกิจกรรม
แลกเปล่ียนกระบวนจดัการเรียนรู้และกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้การเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการสอน  
โครงการครูคณิตศาสตร์มืออาชีพในกิจกรรมพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  กิจกรรมอบรมและพฒันาทกัษะ เทคนิค
และกระบวนการจดัการเรียนรู้และส่ือการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในกลุ่ม
สาระและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  กิจกรรมจดัท าระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและกิจกรรม
การประเมินและพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  โครงการครูวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยร่ีวมขบัเคล่ือนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในกิจกรรม Team Teaching & Lab Assistant  กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีละกิจกรรมทศันศึกษาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการพฒันาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ในกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานวฒันธรรมอุร์สุลิน   กิจกรรมการนิเทศระหว่างกลุ่มสาระ  
กิจกรรมครูการงานช านาญด้วยเทคโนโลยีและกิจกรรมห้องเรียนสะอาดตา พฒันาส่ิงแวดล้อม  โครงการพฒันา
บุคลากรทางดา้นศิลปะในกิจกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีพ หาโอกาสในการเขา้พฒันาทกัษะ อบรมเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง
และกิจกรรม KM for Art แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปัน ช่วยเหลือและร่วมมือในเร่ืองของการท างาน การสอนและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  โครงการ World Language Teaching Professionals ในกิจกรรม Classroom 
Observations  กิจกรรม  Professional Sharing  กิจกรรม  Professional Collaboration และกิจกรรม  Assessing Our 
Teaching Professionals  โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูค าสอนและกิจกรรมคาทอลิกในกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ครูค าสอนและกิจกรรมคาทอลิกมาแตร์ฯ  กิจกรรมครูค าสอนและกิจกรรมคาทอลิกมาแตร์เดอี สู่วิถีชุมชน
คริสต์  โครงการการเป็นท่ีปรึกษาท่ีนักเรียนไวว้างใจในกิจกรรมเพราะรักจึงเพาะรักและกิจกรรมรู้จกั TCAS 62    
โครงการงานวิจยัในชั้นเรียนคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในกิจกรรมร่วมกนัก าหนดหัวข้องานวิจยัเชิง
คุณภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน และแนวทางการท างานวิจยัร่วมกนัโดยแบ่งเป็นงานวิจยั
ศึกษาพฒันาหลกัสูตร และงานวจิยัในชั้นเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอน  กิจกรรมจดัอบรมการท าวจิยัในชั้นเรียนใน
คุณครูและกิจกรรมรวบรวม คัดเลือกและเผยแพร่งานวิจัยในชั้ นเรียนเชิงคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  โครงการเพิ่มคุณภาพงานเซอร์เวียมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนมาแตร์เดอีให้มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัใน
โลกในกิจกรรมการทบทวนความเขา้ใจและติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของงานเซอร์เวียมในท่ีประชุมกรรมการเพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลไปยงัครูทุกคนและกิจกรรมนักเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้ไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึงเป็น หลงัจากปฏิบติั
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์  โครงการ Professional Development for Professional Teachers ในกิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจครู
และกิจกรรม Professional Development  โครงการสร้างครูผูน้ ารุ่นใหม่ในกิจกรรม Mentoring Our New Teachers 
และกิจกรรม Cultivate School Culture  โครงการระบบนิเทศในมิติการเป็นครูอุร์สุลินในกิจกรรมการวางแผนงาน 
การระดมความคิดในการพฒันาและการประชุมทีมงานนิเทศ  กิจกรรมการด าเนินและติดตามการนิเทศการสอนเพื่อ
การพฒันาและกิจกรรมการสรุปผลการด าเนินการนิเทศเพื่อการพฒันา   โครงการปรับโครงสร้างบริหารและบทบาท
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หน้าท่ีในกิจกรรมปรับโครงสร้างบริหารและเพิ่มต าแหน่งช่วยงานและกิจกรรมติดตามการท างานร่วมกันของ
หวัหนา้และผูช่้วย   

3. โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ โดยจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ให้ความส าคญักบัการ ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
โครงการครูและนกัเรียนรักษ์และดูแลส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมผูแ้ทนครูและสภานกัเรียนก าหนดหัวขอ้รณรงค์การ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน  กิจกรรมผูแ้ทนครูและสภานกัเรียนด าเนินการตามขอ้รณรงค์การดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน และกิจกรรมติดตาม ขอ้มูลการใช้น ้ าประปา ไฟฟ้าและการจดัการขยะของโรงเรียน  โครงการเพิ่ม
คุณภาพในงาน Green Office ในกิจกรรมกรรมการ Green Office  และกิจกรรมการท างานของทุกฝ่ายในหมู่
กรรมการ Green Office น าสู่การรายงานผลท่ีมีคุณภาพและชดัเจนในท่ีประชุม  โครงการจดัภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้
ใหม่ (Reinventing the Learning Landscape of Mater Dei)  ในกิจกรรมการออกแบบการก่อสร้างและการปรับปรุง
ส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมการวางแผน วา่จา้งและเตรียมการด าเนินการใน Phase ท่ี 1 ของโครงการ 

4. โรงเรียนจดัระบบการจดัหา  การพฒันาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ ดังเช่น โครงการ
พฒันาการใช้ ICT ในการสร้างระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศและ KMในกิจกรรมระบบการจดัการขอ้มูลและการ
บริหารจดัการองคค์วามรู้และกิจกรรมเครือข่ายขบัเคล่ือน ICT กบั KM  โครงการปรับปรุง Website ของโรงเรียนใน
กิจกรรมปรับปรุง Website ของโรงเรียนและกิจกรรม Website    โครงการคลินิก ICT ในกิจกรรมจดัท าทะเบียน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั  กิจกรรมจดัระบบบริการปรับโปรแกรมและซ่อม
บ ารุงให้มีประสิทธิภาพเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และกิจกรรมจดัท าระบบการให้บริการซ่อมบ ารุงและ
บนัทึกรายงานใน Microsoft Office 365  โครงการปรับปรุงระบบการเงินและการบญัชีให้ทนัสมยั ในกิจกรรมวาง
แผนการปรับเปล่ียน software และจดัเตรียม server ท่ีเหมาะสม  และกิจกรรมด าเนินการพฒันาการใชง้าน software 
ใหเ้สร็จส้ิน 
     
 มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        

 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมนิ
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมนิ
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัต ิ ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียน รู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติได้ 

  91 133 128.2 96.39 ยอดเยีย่ม 
 

 1.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา
ท่ี เน้น ให้ผู ้ เรียนได้เรียน รู้  โดยผ่ าน

 

✓    133 
 
 

100.00  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมนิ
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมนิ
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัต ิ ไม่ 

ปฏิบัต ิ

กระบวนการคิดและปฏิบติัจริง 
 1.2  มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป

จดักิจกรรมไดจ้ริง 

 

✓    133 100.00  

 1.3  มี รูปแบบการจัดการเรียน รู้ เฉพาะ
ส าหรับผูท่ี้มีความจ าเป็นและตอ้งการ  

 

✓    133 100.00  

        ความช่วยเหลือพิเศษ 
 

      

 1.4  ฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก แสดง
ความคิดเห็น  สรุปองค์ความ รู้  และ
น าเสนอผลงาน 

 

✓    121 90.98  

 1.5  สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

 

✓    121 90.98  

2 ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 

  91 133 123.33 92.73 ยอดเยีย่ม 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้ 

 

✓    133 100.00  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในการจดัการเรียนรู้ 

 

✓    118 88.72  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

 

✓    119 89.47  

3 มกีารบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   91 133 123.34 92.74 ยอดเยีย่ม 

 3.1 ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน โดย
เนน้การมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก  

 

✓    124 93.00  

 3.2 ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อยา่งมีความสุข 

 

✓    123 92.48  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

  91 133 124.92 93.93 ยอดเยีย่ม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

 

✓    133 100.00  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดั
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย 

 

✓    133 100.00  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมนิ
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมนิ
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัต ิ ไม่ 

ปฏิบัต ิ

       ในการจดัการเรียนรู้ 
 

      
 4.3 เปิ ด โอกาส ให้ ผู ้ เ รี ยน และผู ้ มี ส่ วน

เก่ียวข้องมี ส่ วน ร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

 

✓    123 92.25  

 4.4 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพ่ือน าไปใช้
ในการพฒันาการเรียนรู้ 

 

✓    111 83.45  

5 มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลบัเพ่ือพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

  91 133 119.5 89.85 ดเีลศิ 

 5.1 ค รู แ ล ะผู ้ มี ส่ วน เก่ี ย วข้อ ง ร่ วม กัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจดัการเรียนรู้ 

 

✓    127 95.49  

 5.2 น าขอ้มูลป้อนกลบัไปใชใ้นการปรับปรุง 
และพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

 

✓    112 84.21  

สรุปผลการประเมนิ    =      ผลรวมผลการประเมนิทุกประเดน็พจิารณา 
                                       จ านวนประเดน็พจิารณา 

93.13 ยอดเยีย่ม 

 
กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่3   
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการสร้างและ
พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา                     
มีพฒันาการในดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียน สมรรถนะท่ีส าคญั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  สร้างโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันา
นกัเรียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีไดม้าให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ ดงัเช่น โครงการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็นหน่ึงเดียวกนัในกิจกรรมสร้างระบบการพฒันานกัเรียน
เป็นรายบุคคลตามระดบัความสามารถ โครงการปรับหลกัสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิต ในกิจกรรมปรับ
หลักสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิต  โครงการหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ  ในกิจกรรม
ส่งเสริมความสนใจของผูเ้รียนนอกเวลาเรียน โครงการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศิลปะท่ีเน้น
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นกัเรียนเป็นส าคญั ในกิจกรรมเจา้ของบทเรียนซ่ึงนกัเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกวิธีการเรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้ ทกัษะทางศิลปะ   โครงการ Broaden Horizon of Students through “Foreign Language Skills” ในกิจกรรม 

No Child Left Behind ซ่ึงสร้างระบบพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
โครงการการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนกัเรียนเป็นรายกรณี ในกิจกรรมกา้วเต็มศกัยภาพเพื่อ
ชีวิตท่ีออกแบบได ้โครงการการแสดงผลงานทางดา้นศิลปะในกิจกรรมเวทีสร้างเสริมประสบการณ์ทางดา้นศิลปะ 
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ท่ีตนเองถนดัดว้ยความเหมาะสม  โครงการการแสดง
ผลงานทางดา้นศิลปะในกิจกรรม Music Everlasting ซ่ึงเป็นการสมคัร คดัเลือก และร่วมแสดงดนตรีคลาสิคท่ีตนเอง
ถนดัและไดฝึ้กฝนมาและกิจกรรม Budding Artists ซ่ึงเป็นการสมคัรและร่วมกิจกรรมการแสดงในภาคเรียนท่ี 2 ใน
บทบาทต่างๆ กนัของProjectการแสดง  

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบติัจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ผา่นโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  โครงการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาและกิจกรรมการรับรู้สัญญาณแห่งกาลเวลา  โครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็นหน่ึงเดียวกัน  ในกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โครงการปรับหลกัสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิต ในกิจกรรมสร้างความตระหนกัและมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพต่อสภาวะแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนั  โครงการหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพ ในกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน (PBL) สู่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง  กิจกรรม Good Food, Good Health และ
กิจกรรมสร้างสรรคง์าน D.I.Y    นอกจากน้ีโรงเรียนยงัจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน
โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยโครงการ
และกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็นหน่ึง
เดียวกนัในกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ ดว้ยการใช ้Maths – Whizz เป็นแหล่ง
เรียนรู้   โครงการหลักสูตรการจดัการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพในกิจกรรม Table Manners for MD Studentsและ
กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของผูเ้รียนนอกเวลาเรียน  โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนวิชาศิลปะท่ี
เนน้นกัเรียนเป็นส าคญัในกิจกรรมศิลปะพบศิลปิน  โครงการศิลปะเพื่อชุมชนในกิจกรรม Community Music Band 
ซ่ึงวงดนตรีไทย/สากล ท่ีมีนักเรียน นกัเรียนเก่า ผูป้กครองและครูมีส่วนร่วม และกิจกรรม Art Information for Art 
Appreciation ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน น าชม ประสบการณ์ศิลปะในแขนงต่าง ๆ   

3. บริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 
และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีโครงการและกิจกรรมบางส่วนรองรับ ไดแ้ก่  โครงการBroaden 
Horizon of Students through “Foreign Language Skills” และโครงการกา้วต่อไปของภาษาญ่ีปุ่นในกิจกรรม Aiming 
towards Excellence และ Language & Culture  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจ ดว้ยการออกก าลงักาย ใน
กิจกรรมสร้างกิจกรรมน าสู่ MD Run 2019 โดยแนะน าการเดินวิง่ท่ีถูกวธีิ  กิจกรรมสร้างกิจกรรมน าสู่ MD Run 2019 
โดยแนะน าการเดินวิ่งท่ีถูกวธีิ กิจกรรม MD Running Club และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียนไดท้ราบข่าวสาร
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สุขภาพและการออกก าลังกาย  โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะ  ในกิจกรรม Wall Art Exhibition พื้นท่ี
ส าหรับแสดงผลงานทางดา้นศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ทศันศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยจะมีการพฒันารูปแบบ
การแสดงผลงานให้เป็น ART-Ebook ฯลฯ โครงการ“อ่าน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกิจกรรมส ารวจและเพิ่ม
ปริมาณหนงัสือท่ีน่าสนใจในหอ้งสมุด และกิจกรรมประกวดเรียงความแนะน าหนงัสือ     

4. จดัให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีดว้ยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ
ดงัเช่น  โครงการพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ วิชาภาษาไทยในกิจกรรมน าเสนอคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม  
โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนวิชาศิลปะท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั  ในกิจกรรมเร่ิม“รู้ก่อนเรียน”  
การศึกษาบทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้ และกิจกรรม Creative Class ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ ICT  เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โครงการ Broaden Horizon of Students through  “Foreign Language 
Skills” และโครงการก้าวต่อไปของภาษาญ่ีปุ่นในกิจกรรม Aiming towards Excellence  โครงการศิลปะเพื่อชุมชน
ในกิจกรรมศิลป์อาสาส่งความสุข  โครงการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะ  ในกิจกรรมสวนศิลป์ ระดับชั้ น
ประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โครงการ“อ่าน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกิจกรรมท่ี
ใหน้กัเรียนประถมอ่านและเขียนไตร่ตรองลงในบนัทึกการอ่าน รวมทั้งจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปน้ี  โครงการพฒันาการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  โครงการปรับ
หลกัสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทกัษะชีวิต ในกิจกรรมบูรณาการวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - 4  โครงการ
การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดบัชั้น ในกิจกรรมจดัการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการ    

5. มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียนโดยผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  กิจกรรมพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรัก เมตตา และเป็นหน่ึงเดียวกนั ในกิจกรรมศึกษาและพฒันาทศันคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  โครงการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างแบบ
วดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  โครงการงานวิจยัในชั้นเรียนคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ใน
กิจกรรมรวบรวม คดัเลือกและเผยแพร่งานวิจยัในชั้นเรียนเชิงคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
โครงการปรับหลักสูตรสุขศึกษา-พลศึกษาเพื่อทักษะชีวิต  ในกิจกรรมใช้การประเมินตามสภาพจริงโดย
ใช ้Rubric   โครงการการจดัการศึกษาเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมท่ีทุกกลุ่มสาระท่ีมีการวดัผลกลางภาคและปลายภาค
เรียน มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า การออกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ดว้ยโครงการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  โครงการพฒันาการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมพฒันาการวดัและประเมินผลโดยการใหผ้ลยอ้นกลบั       
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยีย่ม 
 1. มีพฒันาดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของ   

ตนเองได ้
ยอดเยีย่ม  

 2. มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยีย่ม  
 3. มีพฒันาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยีย่ม  
 4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ  

แสวงหาความรู้ได ้
ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 
 1. มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้งส่ีดา้น สอดคลอ้งกบับริบทขอทอ้งถ่ิน ยอดเยีย่ม  
 2. จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ยอดเยีย่ม  
 3. ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ยอดเยีย่ม  
 4. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ ยอดเยีย่ม  
 5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน    

การจดัประสบการณ์ 
ยอดเยีย่ม  

 6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยีย่ม 
 1. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม    

ศกัยภาพ 
ยอดเยีย่ม  

 2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี    
ความสุข 

ยอดเยีย่ม  

 3. จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ยอดเยีย่ม  
 4. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการ    

เด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
ยอดเยีย่ม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวยั  ยอดเยีย่ม 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยีย่ม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ยอดเยีย่ม  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเยีย่ม  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
ยอดเยีย่ม  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลศิ  
 4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเยีย่ม  
 5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ยอดเยีย่ม  
 6. มีความรู้ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยีย่ม  

 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยีย่ม  
 1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยีย่ม  
 2. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีเลศิ  
 3. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยีย่ม  
 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลศิ  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 
 1. มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ยอดเยีย่ม  
 2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม  
 3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร    

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยีย่ม  

 4. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยีย่ม  
 5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี 

    คุณภาพ 
ยอดเยีย่ม  

 6. จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการ    
จดัการเรียนรู้ 

ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ยอดเยีย่ม 
 1. จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป    

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
ยอดเยีย่ม  

 2. ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยีย่ม  
 3. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
 4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ยอดเยีย่ม  
 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาปรับปรุง    

การจดัการเรียนรู้ 
  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวยั ยอดเยีย่ม 
 
3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็ก ๆไดรั้บการส่งเสริมให้มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยัตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ีน่าพอใจ การส่งเสริมใน

เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั ท าให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ สามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่
และกลา้มเน้ือมดัเล็กในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามประสบการณ์ท่ีครูจดัไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ  

2. อตัลกัษณ์ความเป็นอนุบาลมาแตร์เดอี มีความชดัเจน เด็ก ๆ มีลกัษณะเฉพาะของความเป็นอนุบาลมาแตร์ มี 
ความร่าเริง  เบิกบาน กิริยามารยาทงดงาม รักท่ีจะมาโรงเรียน 

คุณภาพของเด็ก 
3. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถช่วยตวัเองไดใ้นการรับประทานอาหาร เขา้หอ้งน ้า 
   ลา้งมือ และปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรค ์
4. เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น เขา้ใจความหมายของความสุขในฐานะผูใ้ห้ 
5. เด็ก ๆ ไดรั้บการปลูกฝังให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทยใหเ้กิดข้ึน 
   ตั้งแต่วยัเยาว ์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ครอบคลุมพัฒนาการทั้ ง 4 ด้าน มีการ    
ออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั ตอบสนองความ    
แตกต่างของเด็ก ๆ    

2. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในปรัชญา และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั จึงให้ความส าคญัในการสร้างรากฐานท่ี    

มัน่คงในระดบัปฐมวยั รวมทั้งการเช่ือมรอยต่อกบัระดบัประถมศึกษา มีการประชุมกบัระดบัประถม 1 และ    
ประถม 2 อยา่งสม ่าเสมอ   

3. ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงได้รับโอกาสในการสร้างทกัษะ 
และพฒันาตนเองเพื่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมีแผนพฒันา
โรงเรียน (พ.ศ. 2561 - 2565) ก ากบั          

4. ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาและเอาใจใส่ต่อการจดัการศึกษา แสวงหาความรู้และติดตามความเคล่ือนไหวในวง   
การศึกษาปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อใหก้ารศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนมีความทนัสมยั และมีส่วนร่วม  
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ในการจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา 
5. ทีมงานครูในระดบัอนุบาลของโรงเรียนปฏิบติังานดว้ยการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นหน่ึง    

เดียวกนั โดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อนกัเรียน  สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ให้สามารถพฒันา   
ต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

6. ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งดี 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความรู้ ความสามารถ เขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของเด็ก จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี    

พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ตามศกัยภาพ   
2. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด    

ประสบการณ์และพฒันาการเด็ก 
3. ครูมีความอดทน มุ่งมัน่ในการท างาน เพื่อใหบ้รรลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
4. ครูให้ความร่วมมือกบัพ่อแม่ผูป้กครองเด็ก  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน และยินดีให ้   

ความช่วยเหลือแนะน า เพื่อร่วมกนัในการพฒันาเด็ก 
5. ครูพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

   

  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

คุณภาพของผูเ้รียน 
1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
2. ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดบัคะแนนสูง  
3. ความกา้วหนา้ของนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะการพูดและเขียนเรียงความภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง   
มีคุณภาพ 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นสามารถเขา้เรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไปตามความ   

ตอ้งการ 
5. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนร่วมและพร้อมรับใชส้ังคม 

6. นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรม   
ท่ีแตกต่าง  

7. นกัเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผูบ้ริหารมีการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ใช้หลักการบริหารแบบมี        

ส่วนร่วมเน้นกระบวนการท างานท่ีมีการทบทวนตนเองอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยวฏัจกัรง่าย ๆ ของ continue - 
stop - start  
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2. ความมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งดว้ยการใหค้  าแนะน าการเป็น    

วทิยากร   
4. การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั   

บริบทของโรงเรียน 
5. จดัสภาพแวดลอ้ม ปรับภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความปลอดภยั 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนอย่างเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

เคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั โดยจดัการเรียนรู้ด้วย   
นวตักรรมของโรงเรียน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle)  ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 

   จากการปฏิบติัจริงดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย และสามารถไตร่ตรองสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้   
2. ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีมากข้ึน และกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและ    

น าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
3. ครูใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย เป็นการประเมินเพื่อให้ผูส้อนน าผลมาปรับปรุงและ     

พฒันา ท าให้เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึง    
ประสงค์มีความชัดเจนตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความเป็นเจา้ของการ    
เรียนรู้ของตน 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 4. ครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณีท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่าง  

จากผูอ่ื้น 
5. ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
4.  จุดควรพฒันา 
  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กอนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัย ควรเป็นผู ้ดูแลส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นปรกติวิสัยด้วยความเข้าใจใน    
ความส าคญัของหนา้ท่ี 

2. เด็กอนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลยัควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีความกลา้หาญในการพูดแสดงความคิดเห็นและ    
ซกัถามดว้ยความสนใจใฝ่รู้ 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
1. ครูอนุบาลควรเป็นแบบอยา่งแก่เด็ก ๆ ในการรักการอ่าน 
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กระบวนการบริหารและการจดัการ 
2. ครูอนุบาลควรเพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองของจิตวิทยาพฒันาการ เพื่อเข้าใจเด็ก ๆได้มากยิ่งข้ึน และช่วยให ้   

ผูป้กครองสามารถส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ผูบ้ริหารและครูควรเพิ่มพูนความรู้ท่ีน ามาประยกุตใ์ช ้เช่น เร่ืองของ EF  (Executive Function) 
การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
1. ครูควรเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านแก่เด็กๆ ใหส้ามารถตั้งค  าถามเพื่อสืบหาความรู้ 
2. ครูอนุบาลควรกระตุน้ใหเ้ด็ก ๆ รู้จกัฟังผูอ่ื้นอยา่งมีสมาธิจดจ่อ ดว้ยความสนใจ  

 

  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

คุณภาพของผูเ้รียน 
1. การสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใชว้จิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 
2. การนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3. การเพิ่มทกัษะในการบริหารเวลาใหม้ากข้ึน 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 
1. การใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการสอนอยา่งเหมาะสม เพื่อกระตุน้ความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตนเองของ     
นกัเรียนใหมี้ Active Learning อยา่งกระตือรือร้น  

2. การนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวถีิของโรงเรียน 
3. การสร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. แสวงหาความมี Literacy ของการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เร่ิมตน้ท่ีการเรียนรู้ของครู 
2. เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวจิยัในชั้นเรียนใหมี้ผลต่อการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการเรียน 
   การสอน 

3. การพฒันาขอ้สอบใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน เพื่อทา้ทายใหนกัเรียนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงซอ้น 

 
5. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ปีการศึกษา 2563 จะเป็นปีท่ี 3 ของการด าเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน (2561 - 2565) โรงเรียนก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นเร่ืองของการพฒันาคุณภาพใหเ้พิ่มพูนยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
  แผนพฒันาด้านบุคลากรครู 

        ก. การพัฒนาหลักสูตร มีจุดเน้นท่ีการก าหนดสาระของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระวิชาของแต่ละ          
ระดบัชั้นและภาคเรียนใหมี้ความต่อเน่ือง และเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 

ข. ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน Professional Learning Community และมีความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้
โดยไตร่ตรองปฏิบติั (Learning by Refraction) 
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ค. . แสวงหาความมี Literacy ของการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เร่ิมตน้ท่ีการเรียนรู้ของครู 
ง. ครูเป็นผูสื้บสานและถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน ให้ความส าคญักบัการปกป้องและ

คุม้ครองสิทธิของผูเ้รียน 
  แผนพฒันาด้านบริหาร 

ก. ระบบบริหารทุกด้าน มีความชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีความเขา้ใจตรงกนั และมีความเป็นเอกภาพ 
ผูรั้บผดิชอบแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการรายงานการด าเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายต่อฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง 

ข. มีการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวถีิของโรงเรียน 
ค. สร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 

แผนพฒันาด้านวชิาการ 
ก. พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีความหมายต่อชีวิต 
ข. เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวิจยัในชั้นเรียนให้ส่งผลต่อการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ

จดัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
ค. ใช้เทคโนโลยีการการวางแผนงานและการจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความมีส่วนร่วมของ

นกัเรียนในการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบติั 
ง. พฒันาขอ้สอบใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน เพื่อทา้ทายใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ และคิดเชิงซอ้น    
จ. เพิ่มการเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต ดว้ยการสร้างโอกาสในประสบการณ์จริง 

 
6. ความต้องการการช่วยเหลือ 
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะคงความเป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีพฒันาจากหลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เปิดโครงการพิเศษต่าง ๆ แต่มี
ความตระหนักถึงการศึกษาของชาติท่ีจ  าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนให้รับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก            
ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ จนถึงระดบัท่ีใช้งานได ้และการเรียนรู้ดว้ย
ภาคปฏิบติั โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งปรับภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ และโรงเรียนตอ้งการความช่วยเหลือจากนกัเรียน
เก่าและผูป้กครองนกัเรียนเพื่อให้สามารถจดัสร้างอาคารเรียนปฐมวยัข้ึนใหม่ และปรับการใชส้อยของทุกอาคารให้
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของการศึกษาท่ีควรเปิดโอกาสอยา่งหลากหลายใหก้บันกัเรียน 
 นอกจากน้ี ดว้ยสภาวะความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อท่ีสามารถเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยการสัญจรขา้มประเทศท่ีกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว โรงเรียนตอ้งการค าแนะน าและความช่วยเหลือ
ในการปรับการเรียนการสอนให้เกิดข้ึนนอกโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่นท่ีโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่สามารถ
ท าได ้
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ภาคผนวก 
 
- การรับรองการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- ประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดบัการศึกษาระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
-     โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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การรับรองการจัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานน้ีไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งในประเด็นต่อไปน้ีเรียบร้อยแลว้ 

  ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา  
   เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเน้ือหาแลว้ 

  
  

                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร  ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4.  นางรัชดารินทร์ สังกลม              ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายศกร  ทวสิีน  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

 
 

ลงช่ือ        

(ซิสเตอร์ทพิย์กนก   ประสพโชคชัย) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที ่9 เมษายน 2563 
 

 

 

ลงช่ือ    

(นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที ่9 เมษายน 2563 

 



 

73 

 
 

ค ำส่ังท่ี 7/2562 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545  ตามหมวดท่ี 6 
วา่ด้วย มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา บญัญัตใิห้สถานศึกษา มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน   จึงก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัด 
การศึกษา  ดงันัน้เพ่ือให้การประกนัคณุภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงขอแต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  ดงันี ้
 
1. คณะท่ีปรึกษำ 

1. ซิสเตอร์เพ็ญศรี   หอ่เร    ผู้จดัการ 
2. นางสาวสมุิตรา   พงศธร    ผู้บริหารฝ่ายบคุลากรและจิตตาภิบาล 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.รัศมีดารา   หุน่สวสัดิ์ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก 

 
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.  นายขวญักล้า   นชุนารถ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านวิชาการ กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจการนกัเรียน กรรมการ 
4.  นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
5.  นางพีรญา   ใจช านาญ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านธุรการบริการ กรรมการ 
6.  นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ ผู้ชว่ยผู้จดัการด้านอาคารสถานท่ี กรรมการ 
7.  นางรัชดารินทร์   สงักลม หวัหน้าระดบัประถมศกึษา กรรมการ 
8.  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ หวัหน้าระดบัอนบุาล กรรมการ 
9.  นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ ผู้ชว่ยบริหารด้านมาตรฐานการศกึษา  กรรมการด าเนินการ 

หน้ำที่ 1. ตดิตาม ตรวจสอบและสนบัสนนุการด าเนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตัใิห้การประกันคณุภาพการศกึษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมกำรประสำนงำน 
1. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ 
2. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส 
3. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
4. หวัหน้าแตล่ะมาตรฐาน 

หน้ำที่ 1. เป็นผู้ประสานงานหลกัในการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน 
 2. จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการด าเนินงานแตล่ะมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. รวบรวมเนือ้หาจากทกุฝ่าย เพ่ือจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา 
(SAR) 
 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3.1 คณะกรรมการด าเนินการด้านข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
1. นางพีรญา   ใจช านาญ 
2. นางนพวรรณ   รัตตกลุ 
3. นางปวีณา   นนัทวิสทุธ์ิ 
4. นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 

หน้ำที่ จดัท าข้อมลูพืน้ฐานและรวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการของโรงเรียน 
 3.2 คณะกรรมการด าเนินการด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศกึษา 

1. นายขวญักล้า   นชุนารถ 
2. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู
3. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ 
4. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
5. หวัหน้ากลุม่สาระวิชา 
6. หวัหน้าชว่งชัน้และระดบัชัน้ 
7. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร 

หน้ำที่ 1. รวบรวมข้อมูลท่ีด าเนินการ ประเมิน  ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

2. รวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการตามโครงการตา่งๆ ของสถานศกึษา  
 3. จดัท าข้อมลูเพื่อสรุปการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา (SAR) 
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 3.3 คณะกรรมการด าเนินการด้านมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเดก็ 

 1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
   นำงกัญญำรัตน์   ฉัตรไกรเสรี   นางปณิดา   คงสนัทดั 
 1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   นำงปณิดำ   คงสันทัด    นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
 1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
   นำงสำวปัถย์   รักธรรม   นางสาวจฑุามาศ   ศิวกีรัตตนะ 
 1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

นำงสำวจุฑำมำศ   ศิวกีรัตตนะ   นางสาวองัศกิา   ศริิโอภาสกลุ 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

   นำงสำวพรวิภำ  เหำตะวำนิช   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
 2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน 

  นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางปณิดา   คงสนัทดั 
 2.3 สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
   นำงสำวปนัดดำ   เลิศด ำรงค์เดช  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
 2.4 จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และเพียงพอ 
  นำงสำวอังศิกำ  ศิริโอภำสกุล   นางสาวปัถย์   รักธรรม 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์ 

  นำงสำวพรวิภำ   เหำตะวำนิช   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
 2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

  นำงสำวชญำนุช  ชูชำต ิ   นางสาวพรวิภา   เหาตะวานิช 
 

 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคัญ 
 3.1 จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 

   นำงบุบผำ   จิตรีเที่ยง    นางสาวปนดัดา   เลิศด ารงค์เดช 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ 
  นำงสำวปัถย์   รักธรรม   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
 3.3 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  นำงสำวอังศิกำ   ศิริโอภำสกุล   นางสาวจฑุามาศ   ศิวกีรัตตนะ 
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 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

  นำงสำวปนัดดำ   เลิศด ำรงค์เดช  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
 

ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 

 1.1.1 ความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสารและการคดิค านวณ 
   นำงสำวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์  นางสาวปนดัดา   ศรีประทมุรักษ์ 
  นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ   นายกฤตน ุ  วิเศษประสิทธ์ 
 1.1.2 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น

และแก้ปัญหา 
 นำงสำววิชญำพร   วโรจนำนุลักษณ์ นางสาวจไุรรัตน์   ภทัรานกุลุ 
 นางเสาวนีย์   ชี    นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นกลดั 

 1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 นำงสำววชิรดำ   ปำนแม้น  นางสาวกตัติกา   วชันะประพนัธ์ 
  นางสาวเนาวรัตน์   ทศันเกษม  นางสาวสิริเกศ   สวุรรณปิยวงศ์ 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 นำงสำวปฐมำ   วิจิตรบุญยรักษ์  นางสาวณฏัฐามนต์   ทรัพย์ธนากิจ 
 นางสาวจินต์   จิระริยากลุ   นายธนพงษ์   คณุชยัเกษม 

 1.1.5 มีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
 นำงนริศรำภรณ์   กฤตภคะ  นางรัชดารินทร์   สงักลม 
 นางสาวกนกวรรณ   ไทยรัตน์  นายไตรวิช   สวุรรณทรัพย์ 

 1.1.6 มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ 
 นำงสำวสถำพร   สูตะบุตร  นางสาวตวิษา   เชาว์ฉลาด 
 นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท์  นางสาวศรัญญา   เวฬบุรรพ์ 

 1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 
 1.2.1 การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 

 นำยเกฎฐ์   เจตะสำนนท์   นางจารุพรรณ   อินทรัุตน์ 
 นางนิรมล   แตงน้อย   นายฐิติกร   หตัถการุณย์ 
 1.2.2 ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 นำงสำวภัทรสุดำ   ยุทธครำม  นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ  
 นางสาวปิยะวดี   นาคสขุ    นายณฐักร   จงึจตพุร 
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 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
 นำงสำวพรทพิย์   ถำวรวุฒิ  นางสาวปัญญะ   เข่ือนขนัธ์สถิตย์ 
 นางสาวจิตมิา   บญุค า   นางสาวอารียา   ใจสขุ 

 1.2.4 สขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
 นำงรำตรี   อุ่นใจ   นางสาววิรัชฎา   วฒันปรีชากลุ 
 นายเจษฏา   สิริสวุลกัษณ์   นางสาวนนัทวรรณ   หะนมุาน 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 นำงสำวอรอุมำ   สว่ำงธูป  นางสาวณฤดี   หวงัหมูก่ลาง 
 นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ  นางสาวพิมพ์ภทัร์   เพ็งพิต 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นำงอรนุช   กำรพศิิษฎ์   นายอาดลิ   ภกัดีธรรม 
 นางสาวจไุรพร   จิตรโรจนรักษ์  นางบษุรินทร์   ปรีทอง 

    

หน้ำที่ 1. รับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ (จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานท่ีรับผิดชอบ) ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก
(สมศ.) 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา เพ่ือให้มีข้อมลูรายงาน       ผล

ย้อนกลบัในการน าไปใช้เพ่ือการพฒันางานตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้ให้ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ตามค าสัง่  ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและ      เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ด าเนินการและรายงานข้อมลูตามระบบและปฏิทินการปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพ
ภายใน และจัดท ารายงานการประเมินภายในของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เสร็จสิน้และรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 

 
ประกาศ  ณ วนัท่ี  10  มิถนุายน  2562 
 

 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ค ำส่ังท่ี  8/2562 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน 
 
 เพ่ือให้การจดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินไป
อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  จึงแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวสมุิตรา   พงศธร ท่ีปรึกษา 
2. นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์ ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายขวญักล้า   นชุนารถ กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู กรรมการ 
6. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ กรรมการ 
7. นางพีรญา   ใจช านาญ กรรมการ 
8. นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ กรรมการ 
9. นางรัชดารินทร์   สงักลม กรรมการ 
10. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ กรรมการ 
11. นางสาวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์ กรรมการ 
12. นางสาววิชญาพร   วโรจนานลุกัษณ์ กรรมการ 
13. นางสาววชิรดา   ปานแม้น กรรมการ 
14. นางสาวปฐมา   วิจิตรบญุยรักษ์ กรรมการ 
15. นางนริศราภรณ์   กฤตภคะ กรรมการ 
16. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร กรรมการ 
17. นายเกฎฐ์   เจตะสานนท์ กรรมการ 
18. นางสาวภทัรสดุา   ยทุธคราม กรรมการ 
19. นางสาวพรทิพย์   ถาวรวฒุิ กรรมการ 
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20. นางราตรี   อุน่ใจ กรรมการ 
21. นางสาวอรอมุา   สวา่งธูป กรรมการ 
22. นางอรนชุ   การพิศษิฎ์ กรรมการ 
23. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส กรรมการและเลขานกุาร 

 
ทัง้นีใ้ห้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอก และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาเช่ือมโยงเป็นมาตรฐานของ
สถานศกึษาด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2561 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนตอ่ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  11  มิถนุายน  2562 
 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  
        เร่ือง ก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาระดบัปฐมวยั 

และการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
......................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง “การประกนัคณุภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเปา้หมายและยทุธศาสตร์ในการประกนัคณุภาพการศกึษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมี
นโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกของทุกระดบั ก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศกึษาพิเศษ  ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยัจึงปรับมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้อง ทัง้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาการประเมินคณุภาพภายในและรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก  
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดคา่เปา้หมายการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั และ
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ซึ่งใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา และการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศกึษา 2561 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15  มิถนุายน  2562 
 

 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยั 
      ของตนเองได้ 

ร้อยละ 92 

1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 92 

1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ร้อยละ 92 

1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหา  
      ความรู้ได้ 

ร้อยละ 92 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน ระดบั 5 

2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน ระดบั 5 

2.3 สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ระดบั 5 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ ระดบั 5 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดั 
      ประสบการณ์ 

ระดบั 5 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม ระดบั 5 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ 
       ศกัยภาพ 

ร้อยละ 92 

3.2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ ร้อยละ 92 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั ร้อยละ 92 

3.4 ประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน 

      พฒันาการเดก็ไปปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

ร้อยละ 92 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน ร้อยละ 91 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

3)  ความสามารถในการสร้างนวตักรรม  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  

6)  มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ   

1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน ร้อยละ 91 

1)  มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด  

2)  มีความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  

3)  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย  

4)  มีสขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 การมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน ระดบั 5 

2.2 มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา ระดบั 5 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียนรอบด้านตาม 
      หลกัสตูรสถานศกึษาและทกุกลุม่เปา้หมาย 

ระดบั 5 

2.4 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ  ระดบั 5 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ ระดบั 5 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการเรียนรู้ ระดบั 5 
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              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง สามารถน าไป 
      ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

ร้อยละ 91 

3.2 ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ร้อยละ 91 

3.3 มีการบริหารจดัการผู้ เรียนเชิงบวก ร้อยละ 91 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน ร้อยละ 91 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพ่ือปรับปรุงและพฒันา 
      การจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ 91 

 
 

เกณฑ์การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 1.  ศกึษาข้อมลูเดมิ ผลการประเมินตา่งๆ ท่ีผา่นมา เพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการก าหนดคา่เปา้หมาย 
 2. การก าหนดค่าเปา้หมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดโดยใช้เกณฑ์การตดัสินคณุภาพของมาตรฐานเป็น 5 
ระดบั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการประเมิน ดงันี ้
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

            ระดบั  5 ยอดเย่ียม        ร้อยละ 90.00 ขึน้ไป 
            ระดบั  4  ดีเลิศ ร้อยละ 80.00 - 89.99 
            ระดบั  3  ดี ร้อยละ 70.00 - 79.99 
            ระดบั  2  ปานกลาง ร้อยละ 60.00 - 69.99 
            ระดบั  1  ก าลงัพฒันา ร้อยละ 50.00 - 59.99 

 

 3. การก าหนดคา่เปา้หมาย ในแตล่ะประเดน็พิจารณา จะก าหนดเป็นระดบัคณุภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา   

 

 
  
 
 



 

84 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม 
 

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสมศ.  เม่ือว ันท่ี  17 - 19  
ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้พิจารณาจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 และจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 

 

ตารางที ่1 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดมีาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี     ใช่             ไม่ใช่ 
• ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่2 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี        ใช่             ไม่ใช่ 
• ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่3 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 100.00 ดมีาก 
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ตารางที ่4 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)  จ  าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสูขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.70 ดมีาก 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
 
 

  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 และ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
พุทธศกัราช 2560 ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 - ดา้นร่างกาย 

- ดา้นอารมณ์  จิตใจ 
- ดา้นสังคม 
- ดา้นสติปัญญา 

- เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
- เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั : 1 ปี  ใชเ้วลา 5 - 6 ชัว่โมง : 1 วนั  25 - 30 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 920 920 920 920 920 920 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัด
เพิม่เติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000  ช่ัวโมง/ปี 

  
โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - 3) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 120 (3 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 
    วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 160 (4 นก.) 
    ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 960 (24 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200  ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 
    วทิยาศาสตร์  240 (6 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา    และวฒันธรรม 320 (8นก.) 
    ประวติัศาสตร์  80 (2 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง  80 (2 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
    ศิลปะ 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 1,760 (44 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 1,560 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
   
 โครงสร้างเวลาเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีน าเสนอขา้งตน้เป็นโครงสร้างเวลาในภาพรวมของ
ระดบัชั้น แต่ยงัมีการจ าแนกการจดัสัดส่วนของสาระการเรียนรู้ต่างๆและเวลาเรียนตามแผนการเรียนรู้ 
 


