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ค าน า 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้   เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา

ของโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมีองค์ประกอบ 3  ส่วน  ได้แก่ 
ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหาร   ส่วนที่ 2  ข้อมูลพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เปูาหมายตาม      
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010  ที่ตั้งเลขที่  44  แขวง/ต าบลบางคล้า  เขต/อ าเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์   0-3854-1403  โทรสาร    
0-38542-059  e-mail  Daracharas2010@hotmail.com  website  www.dcs.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490  เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล   ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนนักเรียน
1,112  คน  จ านวนบุคลากรโรงเรียน  109  คน 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

           2.1  แผนกลยุทธ ์
           2.2  ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
           2.3  สารสนเทศโครงการ/งาน/กิจกรรม 
           2.4  แผนการจัดประสบการณ์ 
           2.5  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
           2.6  แบบประเมินพัฒนาการ 
           2.7  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
          2.8  แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  การพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านพร้อมในการศึกษาต่อ 

ในระดับประถมศึกษา 
  3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
  3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาเต็มศักยภาพ  ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
- 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
- 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
      -  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 
6.2  การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะและโภชนาการ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1)  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
         2.1  รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

                    2.2  รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
                         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                   2.3  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   2.4  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    2.5  ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net 
                    2.6  แผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                   2.7  แผนปฏบิัติการประจ าปี / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
                    2.8  มาตรฐานสถานศึกษา 
                    2.9  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
                    2.10  แผนการสอน 
                    2.11  บันทึกการนิเทศ / บันทึกการประชุม 
                    2.12  เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
                    2.13  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
                    2.14  ผลงานผู้เรียน 
                   2.15  ปูายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                   2.16  สารสนเทศโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 
                   2.17  สารสนเทศการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
                   2.18  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
               3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
                     3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
  3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          4)  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

- 
 5)  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

- 
 6)  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1  นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
6.2  นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
6.3  นโยบายการพัฒนาและเสริมพัฒนาศักยภาพคน 
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      -  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
      -  การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
      -  การการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
      -  การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
      -  การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
      -  การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

 
  
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรยีน) 
     (นางจินดาพร   นพพะ) 

                     วันที ่ 21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนดาราจรัส  รหัสโรงเรียน  1124100010 
ที่ตั้งเลขที่   44  แขวง/ต าบลบางคล้า  เขต/อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  0-3854-1403  โทรสาร0-3854-2059  e-mail            
Daracharas2010@hotmail.com  website  www.dcs.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  3  เมษายน  
พ.ศ.  2490  เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล   ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนนักเรียน 1,112 คน  
จ านวนบุคลากรโรงเรียน  109  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
    บุคคลธรรมดา 
     นิติบุคคล 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
     มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
     มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
     มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
     อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
    ประเภทโรงเรียนในระบบ 

     สามัญศึกษา 
     การกุศลของวัด 
     การศึกษาพิเศษ 
     การศึกษาสงเคราะห์ 
     ในพระราชูปถัมภ์ 
     สามัญปกติ 
     อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

    ปกติ  (สามัญศึกษา) 
    English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
     

1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับเตรียมอนุบาล        
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เตรียมอนุบาล 50 - 26 24 - - 50 
รวม 50 - 26 24 - - 50 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที ่1 - 90 46 44 - - 90 
อนุบาลปีที ่2 - 90 42 48 - - 90 
อนุบาลปีที ่3 - 99 45 54 - - 99 

รวม - 279 133 146 - - 279 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 92 47 45 - - 92 
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 99 53 46 - - 99 
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 81 44 37 - - 81 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 96 41 55 - - 96 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 63 47 46 - - 93 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 66 58 43 - - 101 

รวม 65 497 290 272 - - 562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 32 36 25 - - 61 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 34 34 36 - - 70 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 33 40 50 - - 90 

รวม 122 99 110 111 - - 221 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 237 875 559 553 - - 1,112 

  
 1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - 1 1 - 2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
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- ครูบรรจุ - 12 - - 12 
- ครูต่างชาติ - 2 - - 2 
- ครูอัตราจ้าง 3 3 - - 6 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 1 31 - - 32 
- ครูต่างชาติ - 3 - - 3 
- ครูอัตราจ้าง - 6 - - 6 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 17 - - 17 
- ครูต่างชาติ  - 2 - - 2 
- ครูอัตราจ้าง - 3 - - 3 

รวม 4 79 - - 83 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- บุคลากรทางการศึกษา - 4 - - 4 
- เจ้าหน้าที่ 1 - - - 1 

รวม 1 4 - - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 84 1 - 90 

 
 
 
 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    17  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  30  :  1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    14  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  32  :  1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    11  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  28  :  1 

  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา  
           ในระดับประถมศึกษา 
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ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 8 6 - - - - 
ภาษาไทย - - 2 4 2 2 
คณิตศาสตร์ - - 2 3 1 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3 1 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 2 2 2 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - - 1 
ศิลปะ - - 1 - 1 - 
การงานอาชีพ - - 4 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 5 - 3 - 

   
 
 
 
  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 38 19 
- เนตรนารี 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 39 22 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 13 4 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 
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   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 
ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 18 16 2   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  20 19 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 19 18 1   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -  
ยุวกาชาด - - - -  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - -  

รวม 57 53 4 -  
 
   1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การ

อบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับ
เงินเพิ่ม
พิเศษ 

(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - - 
   
  1.3.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่ 
เข้ารับการอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 

11 1.  กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี   พ.ศ.2560 
1 2.  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา         พ.ศ.2562 
1 3.  ส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2562 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา  

การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ  ให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า 
วิสัยทัศน์ 

อัตลักษณ์เด่น  
เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม  
พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ที่เน้นการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ครอบคลุมทุกด้านสู่การเป็นคนดี และมีการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก  มีบรรยากาศ
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ของการประกาศข่าวดี บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  การดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความรัก ความ
เมตตา ความอบอุ่น  

2.  พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยตาม
คุณค่าพระวรสารและตามอัตลักษณ์ (5) ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ 
เป็นแบบอย่างดีและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3.  พัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณธรรมตามจุดเน้น ปรัชญาและอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ
โรงเรียนในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการประกาศข่าวดี การเอาใจใส่ ดูแล อบรมปลูกฝังคุณค่าที่ดี  ให้มี
คุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร หรืออัตลักษณ์(5) ของโรงเรียน  ให้การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรม
ให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด  

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดองค์กร โครงสร้าง การบริหารบุคลากร การบริหาร
งบประมาณการเงิน การท างานร่วมกันเป็นทีม โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  
ตามนโนบายโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

5.  พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง สู่การจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษา
คาทอลิกที่บูรณาการคุณธรรม การสอนหลักค าสอนศาสนา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ 
ทักษะภาษา ทักษะชีวิต มีกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละด้าน เพ่ือ
เป็นฐานในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างสมดุล 

6.  พัฒนาระบบและการพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามหลักการบริหารบุคคล(การคัดสรร การ
พัฒนา การบ ารุงรักษา การประเมินผล)  มีครูเพียงพอตรงตามสายงาน มีจิตวิญญาณครูท างานด้วยความมุ่งมั่น 
ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาคาทอลิก และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ   

7.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และบุคลากรทุกระดับ  

8.  ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน  
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การแลกเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  

9.  ส่งเสริมการปลูกฝังการด ารงรักษา สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักเรียนและชุมชน รักความเป็นไทย  

10.  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้  สู่การเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต
ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  จนกลายเป็นคุณภาพที่เด่นชัดในตัวผู้เรียน สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย มีจิตใจดี และมีจิตสาธารณะ   พัฒนาคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการน าข้อมูลมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์และตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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11.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก และ อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกของบุคลากร
และนักเรียนให้มีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตาม อัตลักษณ์ 5 คือ “รัก เมตตา ซื่อสัตย์ รับใช้ พอเพียง” 

12.  เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์และจุดเด่นด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่อสาร ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก  

เป้าหมาย 
1.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย

ของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก อย่างมีประสิทธิผลเด่นชัด  
2.  โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการให้มีบรรยากาศของการเป็นโรงเรียนคาทอลิก (ความรัก ความเมตตา 

ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่นักเรียน) บรรยากาศของการประกาศข่าวดีในระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
3.  บุคลากรของโรงเรียนทั้งระดับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ (5) ของ

โรงเรียนจนกลายเป็นลักษณะนิสัย มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสาร  
4.  บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนปฏิบัติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นแบบอย่างดีต่อ

ผู้อื่นได้และท าประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ  
5.  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิกของโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนจนเป็นที่
ยอมรับได้  

6.  โรงเรียนน าปรัชญาคติพจน์ และวิสัยทัศน์มาปลูกฝัง และรณรงค์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนมี
ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  

7.  โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้างบริหาร กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ยึดหลักการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมใน School Cluster และกลุ่ม
โรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) และแผนอภิบาลของสังฆมณฑล  

8.  โรงเรียนก าหนดแผนงานการบริหารงบประมาณการเงินครอบคลุมทั่วถึงตามโครงสร้างการบริหาร 
และด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดท าบัญชี และรายงานงบ
การเงิน ตรวจสอบตามหลักสากล  

9.  โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องและครอบคลุมพัฒนาการเด็ก มีกระบวนการพัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และ
การพัฒนาผู้เรียนตามวัยอย่างมีคุณภาพ  

10.  โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข มีพ้ืนฐานที่ดีสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น  

11.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีกระบวนการพัฒนา 
และบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัด
การศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

12.  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญา มีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างเอกลักษณ์สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนตามอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาคาทอลิก  

13.  โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง มีทักษะความรู้ ทักษะภาษา และทักษะชีวิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้  

14.  โรงเรียนมีระบบ และกระบวนการวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรทั้ง
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ สม่ าเสมอ และน าผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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15.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกมิติ  

16.  ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและงานวิชาการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุตามเปูาหมาย สร้างความม่ันใจให้ผู้เกี่ยวข้อง  

17.  โรงเรียนมีระบบการพัฒนาครู-บุคลากรตามหลักการบริหารงานบุคคล (การคัดสรร การพัฒนา การ
ประเมินผล และการบ ารุงรักษา)  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู ท างานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
เสียสละ อุทิศตน มีจ านวนครูเพียงพอตรงตามสายงาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  

18.  โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

19.  ครูทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร มีความสามารถและทักษะในการจัด
ประสบการณ์และจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเปูาหมายที่ก าหนด  

20.  ครูมีความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การวิจัยชั้นเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเปูาหมาย  

21.  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนกลยุทธ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศ พันธกิจ 
เปูาหมายและด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกที่โรงเรียนก าหนด  

22.  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนพัฒนาคุณภาพ และด าเนินงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวงสู่การตรวจรับรองคุณภาพ
การศึกษาภายนอก  

23.  โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเหมาะสม  

24.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพภายในและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง  

25.  โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีความ
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน   

26.  โรงเรียนจัดหาและพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  

27.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และน าผลมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

28.  โรงเรียนมีกระบวนการในการปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม การถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนรักชุมชน ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

29.  โรงเรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
30.  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแลตนเองให้มี

ความปลอดภัย จากภาวะความเสี่ยงได้เหมาะสมตามวัย  
31.  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

เหมาะสมและมีวินัยและความรับผิดชอบตามวัย  
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32.  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
มีมารยาท กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ตามวัย  

33.  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะในการสื่อสาร การคิดพ้ืนฐาน การแสวงหา
ความรู้ การตั้งค าถาม การหาค าตอบและมีจิตนาการสอดคล้องกับมาตรฐานตามวัย  

34.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

35.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

36.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน น าความรู้ไปสร้างนวัตกรรม 
และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริตได้ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

37.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เคารพในความแตกต่าง
อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตสาธารณะตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

38.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-net) ผ่านเกณฑ์และพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
39.  บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร “อัตลักษณ์ 5” ตามที่

โรงเรียนก าหนด  
40.  นักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร “อัตลักษณ์ 5” ตามที่โรงเรียน

ก าหนด  
41.  โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เป็น

เอกลักษณ์ของตนเองในการพัฒนานักเรียนตามเปูาหมาย  
42.  นักเรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์

สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและ 
       มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานคาทอลิกและมาตรฐาน 

     คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทุกตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก  
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 
กลยุทธ์ที ่ 6  พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  8  พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่  9  พัฒนาการปลูกฝัง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นไทย  
                และธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

เอกลักษณ์ 
          โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี  หมายถึง  สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตาม
หลักคริสตศาสนธรรม มุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า และด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารโดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนศาสนา 
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อัตลักษณ์ 
          ผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสาร 5 คุณลักษณะ ได้แก่ 
          1.  ความรัก (Love) 
          2.  ความเมตตา (Compassion) 
          3.  มีจิตอาสา/การรับใช้ (Service) 
          4.  ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
          5.  ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (Simplicity / Sufficiency)
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3.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
กลยุทธ์ที่  1 

 
1.  งานบริหาร
งบประมาณ
การเงิน 

100 การบริหารจัดการด้านงาน
บริหารงบประมาณการเงินอย่าง
เป็นระบบ ตรวจสอบได ้

100 การบริหารจัดการด้านงานบริหาร
งบประมาณการเงินอย่างเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 

ม.2 2,7 1-9 

 2.  งานจัด
โครงสร้างและการ
บริหารคุณภาพ
การศึกษา 

100 โรงเรียนมีโครงสร้างและการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

100 โรงเรียนมีโครงสร้างและการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

ม.2 2,7 1-9 

 3.  งาน
อ านวยการ ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา 

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  
โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่  

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยทุก
ฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 

ม.2 2,7 1-9 

 4.  งานให้
ค าปรึกษาและ
นิเทศสอนงาน
บุคลากร 
ของผู้บริหาร 

100 สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ   

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ   

ม.2 
ม.3 

2,7 1-9 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม  

ปริมาณ  
 

คุณภาพ 
 

ปริมาณ 
 

คุณภาพ 
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(จ านวน) (ร้อยละ)  ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 5.  งานประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 

100 มีการประเมินผลบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนแก้ปัญหา  และพัฒนา 

100 มีการประเมินผลบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนแก้ปัญหา  และพัฒนา 

ม.2 2,7 1-9 

 6.  งานบริหาร
บุคคล 

100 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ 
มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ  
มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

100 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ 
มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ  
มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ม.2 2,7 1-9 

 7.  งาน
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

100 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น 

100 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ได้ชัดเจนขึ้น 

ม.2 2,7 1-9 

 8.  โครงการทุน
และโอกาส
ทางการศึกษา 

326 เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

100 เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 
 

2,7 1-9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 9.  โครงการ
โรงเรียน
ขับเคลื่อน
คุณธรรมแบบ
คริสต์ รสจ. ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

294 เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัย
และประพฤติปฏิตนตาม
คุณธรรมพื้นฐานตามลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัยและ
ประพฤติปฏิตนตามคุณธรรม
พ้ืนฐานตามลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

ม.1 (1.2,1.3) 2,7 1-9 

 10.  โครงการ
โรงเรียนชุมชน
ร่วมใจต้านภัย
ไข้เลือดออก 

63 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง 
รู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคได้โรงเรียนปลอดจากแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง  

100 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง รู้จัก
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคได้
โรงเรียนปลอดจากแหล่งเพาะพันธ์
ยุง  

ม.1 (1.1) 
ม.2 

2,7 1-9 

 11.  โครงการ 
พระวาจาทรง
ชีวิต-ธรรมพัฒนา
จิต 

343 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

100 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 

2,7 1-9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  2 1.  โครงการร่วม
ด้วยช่วยสอนโดย
ปราชญ์และ
วิทยากรภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

261 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความสนใจ เด็กได้
เรียนรู้และค้นห่าค าตอบจากการ
เล่นและลงมือปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตครอบครัวชุมชนและ
ท้องถิ่น 

100 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
ตามความสนใจ เด็กได้เรียนรู้และ
ค้นห่าค าตอบจากการเล่นและลง
มือปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

ม.1 (1.1-1.4) 
ม.2 (2.1) 
ม.3 ( 3.2) 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 2.  โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

261 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแล
สุขภาพ ร่าเริง แจ่มใส มี
คุณธรรมจริยธรรม ครูมีการ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลจัด
ประสบการณ์ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของเด็ก 

100 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพ 
ร่าเริง แจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม 
ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคลจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก 

ม.1 (1.1-1.4) 
ม.3 (3.1,3.2) 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 3.  งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

100 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นมีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ เปิด
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง และท างานอย่างมีความสุข 
มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตรง
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
เหมาะสมกับวัย การประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริง และ
น าผลการประเมินพัฒนาการไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาการเด็ก 

100 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นมีการจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ เปิดโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง และท างาน
อย่างมีความสุข มีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือตรงการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 
การประเมินพัฒนาการตามสภาพ
จริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

ม.2 (2.1) 
ม.3 (3.1-3.4) 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 4.  งานบริหาร
หลักสูตรและงาน
วิชาการ 

17 ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร
ออกแบบและจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับช่วงวัยและบริบท
ของสถานศึกษา 

100 ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร
ออกแบบและจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับช่วงวัยและบริบท
ของสถานศึกษา 

ม.2 (2.1) 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  งานบริหาร
และจัดการชั้น
เรียน 

17 ครูจัดสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยเพียงพอ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

100 ครูจัดสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยเพียงพอ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

ม.2 (2.4) 
ม.3 (3.1-3.5) 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 6.  งานบูรณา
การอัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิกใน
หลักสูตร 

17 ครูระดับปฐมวัยมีความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการจัดการศึกษา
คาทอลิก มีการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการคุณลักษณะนิสัย
ตามคุณค่าพระวรสารที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 

100 ครูระดับปฐมวัยมีความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการจัดการศึกษา
คาทอลิก มีการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการคุณลักษณะนิสัย
ตามคุณค่าพระวรสารที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัย 

ม.2 (2.3,2.6) 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 7.  งานวัดผลและ
ประเมิน
พัฒนาการ
นักเรียนปฐมวัย 

17 ครูระดับปฐมวัยมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100 ครูระดับปฐมวัยมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ม.3 (3.4) 1,3 2,3,4,6,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 
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ผลส าเร็จ 
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ของ
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*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
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*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 8.  งานจัดท าสาร
นิทัศน์เพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

17 ครูระดับปฐมวัยมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก มีการจัดท า
เอกสารและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

100 ครูระดับปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก มีการ
จัดท าเอกสารและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

ม.2 (2.3) 
ม.3 (3.1-3.4) 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

กลยุทธ์ที่  3 1.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 

100 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
น าความรู้ที่ได้รับการการศึกษาดู
งานมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

100 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
น าความรู้ที่ได้รับการการศึกษาดู
งานมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

ม.2 2 5 

 2.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร 

100 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

100 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

ม.2 2 5 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 3.  โครงการต่อ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

100 บุคลากรมีคุณสมบัติและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 

100 บุคลากรมีคุณสมบัติและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 

ม.2 2 5 

 4.  งานนิเทศการ
จัดประสบการณ์
และจัดการเรียนรู้ 

17 ครูระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ได้รับการนิเทศการ
จัดประสบการณ์และจัดท า
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 

100 ครูระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ได้รับการนิเทศการ
จัดประสบการณ์และจัดท า
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 

ม.2 (2.3) 
ม.3 (3.1-3.4) 

2 5 

 5.  โครงการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 

17 ครูระดับปฐมวัยมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป 

100 ครูระดับปฐมวัยมีการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาเด็กต่อไป 

ม.2 (2.3) 
ม.3 (3.3) 

2 5 

 6.  งานจัดท าแผน
จัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย 

17 ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านเต็มตาม
ศักยภาพ 

100 ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านเต็มตามศักยภาพ 

ม.2 (2.1,2.3) 
ม.3 (3.1,3.2) 

2 5 

 
 
 
 



22 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 
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ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
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ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  4 1.  โครงการ
ประเมินการ
ปฏิบัติตาม 
อัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก 

261 มีการด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิกและมีข้อมูลการ
ประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาการ
คุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เด็กปฐมวัยได้รับการประเมิน
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
อย่างเหมาะสม 

100 มีการด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิกและมีข้อมูลการประเมิน
ไปใช้วางแผนพัฒนาการคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เด็กปฐมวัยได้รับการประเมิน
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
อย่างเหมาะสม 

ม.1 (1.2) 
ม.2 (2.1) 
ม.3  

2,3 1 

 2.  งานพัฒนา 
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิกใน
โรงเรียน 

275 ครูและเด็กปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณลักษณะให้การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

100 ครูและเด็กปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณลักษณะให้การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 

2,3 1 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 3.  งานเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

16 ครมูีการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
คริสตศาสนธรรมและสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกมีระบบ
บริหารที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

100 ครมูีการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
คริสตศาสนธรรมและสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกมีระบบบริหาร
ที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

ม.2  
ม.3 

2,3 1 

 4.  โครงการ
พิธีกรรมประจ าปี 

278 เด็กยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมที่ตนนับถือมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

100 เด็กยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมที่ตนนับถือมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ม.1 (1.2,1.3) 2,3 1 

 5.  โครงการมิสซา
เปิดปีการศึกษา 

85 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดีและสมาชิกท่ีดีของ
สังคม ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างของเชื้อชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

100 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดีและสมาชิกที่ดีของสังคม 
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.1 (1.2,1.3) 2,3 1 

 
 
 
 



24 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 6.  โครงการวัน
คริสต์มาส 

295 เด็กปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
น าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติ 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะ
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ร่วม
พัฒนางานด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 เด็กปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
น าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติ 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ร่วมพัฒนางาน
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 

2,3 1 

 7.  โครงการพระ
วาจาทรงชีวิต-
ธรรมพัฒนาจิต 

343 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

100 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 
 

2,3 1 

กลยุทธ์ที่  5 1.  งานพัฒนา
ผู้เรียนตาม
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
โรงเรียน 

278 เด็กเรียนรู้เข้าใจปรัชญา คติพจน์ 
ค าขวัญ จุดเน้นของโรงเรียนและ
สามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

100 เด็กเรียนรู้เข้าใจปรัชญา คติพจน์ 
ค าขวัญ จุดเน้นของโรงเรียนและ
สามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ม.1 (1.2) 
 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 2.  โครงการ
โรงเรียน
ขับเคลื่อน
คุณธรรมแบบ
คริสต์ รสจ. 
ปฐมวัย 

294 เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัย
และประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมพื้นฐานตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัยและ
ประพฤติปฏิบัตตินตามคุณธรรม
พ้ืนฐานตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

ม.1 (1.2,1.3) 3 1 

 3.  โครงการ
รณรงค์ประหยัด
พลังงาน ลดภาวะ
โลกร้อน 

294 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักวิธีประหยัด
น้ า ประหยัดไฟ ประหยัด
พลังงาน ร่วมรณรงค์ปิดน้ า ปิด
ไฟ เมื่อเลิกใช้งานสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

100 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักวิธีประหยัด
น้ า ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน 
ร่วมรณรงค์ปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิก
ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ม.1 (1.3) 3 1 

 4.  โครงการ
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

261 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เด็ก
ระดับปฐมวัยรู้และเข้าใจวิธีการ 

100 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัย
รู้และเข้าใจวิธีการปูองกันตนเอง  

ม.1 
ม.2 (2.4) 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

   ปูองกันตนเอง จากการเล่น การ
ท ากิจกรรม สิ่งของมอมเมา รู้จัก
ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 จากการเล่น การท ากิจกรรม 
สิ่งของมอมเมา รู้จักดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

   

 5.  โครงการเด็กดี 
DCS. 

294 เด็กระดับปฐมวัยประพฤติตน
เป็นนักเรียนที่ดีได้เหมาะสม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองและ
ส่วนรวม 

100 เด็กระดับปฐมวัยประพฤติตนเป็น
นักเรียนที่ดีได้เหมาะสม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองและ
ส่วนรวม 

ม.1 (1.2,1.3) 3 1 

 6.  โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูและการ
เป็นลูกท่ีดีและ
นักเรียนที่ดี 

294 เด็กแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความ
รับผิดชอบในฐานนะสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม 

100 เด็กแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความ
รับผิดชอบในฐานนะสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม 

ม.1 (1.2,1.3)  3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 7.  โครงการ
กตัญญุตา 

280 เด็กระดับปฐมวัยแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทีพระคุณ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

100 เด็กระดับปฐมวัยแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทีพระคุณอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ม.1 (1.2,1.3) 3 1 

 8.  โครงการกีฬา
สี-วันเด็ก 

294 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร่าเริง แจ่มใส มั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

100 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร่าเริง แจ่มใส มั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

ม.1 (1.1) 3 1 

 9.  โครงการ
พิธีกรรมประจ าปี 

278 เด็กยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมที่ตนนับถือ มี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

100 เด็กยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมที่ตนนับถือ มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ม.1 (1.2,1.3) 3 1 

 10.  งานค าสอน
และองค์กร
คาทอลิก 

10 เด็กคาทอลิกในโรงเรียนได้เรียนรู้
หลักธรรมค าสอนและพระคัมภีร์
มีคุณลักษณะนิสัยที่สอดคล้อง
กับคุณค่าพระวรสาร 

100 เด็กคาทอลิกในโรงเรียนได้เรียนรู้
หลักธรรมค าสอนและพระคัมภีร์มี
คุณลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับ
คุณค่าพระวรสาร 

ม.1 
 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 11.  โครงการวัน
คริสต์มาส 

292 เด็กปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
น าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติ 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะ
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ร่วม
พัฒนางานด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 เด็กปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
น าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติ 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ร่วมพัฒนางาน
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 

3 1 

 12.  โครงการพระ
วาจาทรงชีวิต-
ธรรมพัฒนาจิต 

343 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

100 บุคลากรครูและเด็กปฐมวัยน า
ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 

3 1 

กลยุทธ์ที่  6 1.  งาน
อ านวยการ ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา 

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  
โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่  

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยทุก
ฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 

ม.2 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
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ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 2.  โครงการ
รณรงค์ 
จิตตารมณ์ 
มหาพรต 

278 สถานศึกษาด าเนินการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาที่ครอบคลุม
ด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน เด็กระดับ
ปฐมวัยสามารถน าหลักธรรม 
ค าสอนของศาสนามาปฏิบัติได้ 
มีจิตใจ เมตตา รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่นในโอกาสและสถานการณ์
ต่าง ๆ 

100 สถานศึกษาด าเนินการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาที่ครอบคลุม
ด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และ
ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
เด็กระดับปฐมวัยสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของศาสนามา
ปฏิบัติได้ มีจิตใจ เมตตา รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่นในโอกาสและ
สถานการณ์ต่างๆ 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 

3 1 

 3.  งานจัด
บรรยากาศ
โรงเรียนประกาศ
ข่าวดี 

278 สถานศึกษาด าเนินการบริหาร
และจัดการสถานศึกษาที่
ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครู
และบุคลากร ด้านข้อมูล
สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เด็กดีมี
จิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม  

100 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุม
ด้านวิชาการด้านครูและบุคลากร 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ เด็กดีมีจิตส านึกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ยอมรับและ 

ม.1 (1.2,1.3) 
ม.2 (2.6) 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

   จริยธรรม ยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีคุณลักษณะนิสัยที่สอดคล้อง
กับคุณค่าพระวรสาร 

 เคารพความแตกต่างระหว่าง 
เชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม  
มีคุณลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับ
คุณค่าพระวรสาร 

   

 4.  โครงการ 
ทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน 

223 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กรายบุคคล
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคน
ได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและ
ได้รับประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ รู้จักคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ จากการ
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

100 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ รู้จักเด็กรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกและได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 
รู้จักคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆได้ จากการเล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ม.1 (1.1-1.4) 
ม.2 (2.6) 
ม.3 

1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 5.  โครงการ
ประเมินทักษะ
การอ่านและการ
สื่อสารของ อ.3 

89 เด็กระดับอนุบาล 3 ได้รับการ
ประเมินทักษะการอ่าน มีการ
สรุปผลและน าผลการประเมิน
น าไปพัฒนาเด็กในระดับต่อไป 

100 เด็กระดับอนุบาล 3 ได้รับการ
ประเมินทักษะการอ่าน มีการ
สรุปผลและน าผลการประเมิน
น าไปพัฒนาเด็กในระดับต่อไป 

ม.1 (1.4) 
ม.3 (3.4) 

1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 
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ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
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*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
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คุณภาพ 

 6.  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

294 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

100 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผลท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 7.  โครงการ
โรงเรียนชุมชน
ร่วมใจต้านภัย
ไข้เลือดออก 

63 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง 
รู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคโรงเรียนปลอดจากแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง  

100 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง รู้จัก
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
โรงเรียนปลอดจากแหล่งเพาะพันธ์
ยุง  

ม.1 (1.1) 
ม.2 
  

3 1 

 8.  โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

294 เด็กและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจ รู้จักปูองกัน
ตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บและ
อันตรายจากสิ่งต่างๆ รอบตัว 

100 เด็กและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจ รู้จักปูองกัน
ตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บและ
อันตรายจากสิ่งต่างๆ รอบตัว 

ม.1 (1.1) 
ม.2 
 

3 1 

กลยุทธ์ที่  7 1.  โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา
ภายนอกรอบ 4  

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่
มีคุณภาพพร้อมรับการตรวจ
ประเมินรอบ 4 ในทุกๆ ด้าน 

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและพัฒนางาน
ด้านการประกนัคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพพร้อมรับการตรวจ
ประเมินรอบ 4 ในทุกๆ ด้าน 

ม.2 (2.6) 4 - 
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*** 
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 2.  งานระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 

ม.2 (2.6) 4 - 

 3.  โครงการ
ประเมินปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก 

261 ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะ
นิสัยและปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

100 ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

ม.1 (1.2) 
ม.2 (2.1) 
ม.3  

4 - 

กลยุทธ์ที่  8 1.  งานบริหาร
จัดการสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

100 ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการแก่ผู้
ต้องการได้ 

100 ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการแก่ผู้ต้องการ
ได้ 

ม.2 
ม.3 

2 6 

 2.  งานอาคาร
สถานที่
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

100 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้อง
ประกอบการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆพร้อมใช้งานอย่างมี
คุณภาพเป็นระบบ ห้องเรียน  

100 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้อง
ประกอบการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆพร้อมใช้งานอย่างมี
คุณภาพเป็นระบบ ห้องเรียน  

ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 (3.3) 

2 6 
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*** 
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   ห้องประกอบการเพียงพอ มี
ระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี 
ครูมีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ เน้นเด็ก
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 ห้องประกอบการเพียงพอ มีระบบ
ดูแลความปลอดภัยที่ดี  ครูมีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ เน้นเด็กได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

   

 3.  งานอาคาร
สถานที่
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

100 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้อง
ประกอบการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆพร้อมใช้งานอย่างมี
คุณภาพเป็นระบบ ห้องเรียน 
ห้องประกอบการเพียงพอ มี
ระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี 
ครูมีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

100 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้อง
ประกอบการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆพร้อมใช้งานอย่างมี
คุณภาพเป็นระบบ ห้องเรียน ห้อง
ประกอบการเพียงพอ มีระบบดูแล
ความปลอดภัยที่ดี ครูมีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 (3.3) 

2 6 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

   มาตรฐานการเรียนรู้ที่ เน้นเด็ก
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ เน้นเด็กได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้ใช้สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   

 4.  งานบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

17 ครูจัดสภาพแวดล้อมสื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย เพียงพอ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

100 ครูจัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย เพียงพอส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

ม.2 (2.4) 
ม.3 (3.1,3.2, 
3.3,3.5) 

2 6 

 5.  โครงการศูนย์
การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

309 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่มี
ความปลอดภัยและเพียงพอ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ส่งผลให้
เด็กได้รับการพัฒนาให้มี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

100 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสม
กับวัยของเด็ก ส่งผลให้เด็กได้รับ
การพัฒนาให้มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล 

ม.1 (1.1,1.4) 
ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 (3.3) 

2 6 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 6.  งานจัด
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ 

16 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่
ปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสม
กับวัย มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

100 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่
ปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสม
กับวัย มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

ม.1 (1.4) 
ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 

 

2 6 

 7.  โครงการจัดหา
และจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และ
เทคโนโลยีระดับ
ปฐมวัย 

14 สถานศึกษามีการให้บริการสื่อ
การเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
ของครู 

100 สถานศึกษามีการให้บริการสื่อการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ของครู 

ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 (3.3) 

2 6 

กลยุทธ์ที่  9 1.  โครงการ
กตัญญุตา  

280 เด็กระดับปฐมวัยแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงความ
กตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

100 เด็กระดับปฐมวัยแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงความ
กตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ม.1 (1.2,1.3) 
 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 2.  งานส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

261 เด็กระดับปฐมวัยได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตนในโอกาสวันส าคัญ
ต่างๆ ทางศาสนาได้ถูกต้องตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

100 เด็กระดับปฐมวัยได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตนในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ทางศาสนาได้ถูกต้องตามประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

ม.1 (1.2) 
 

3 1 

 3.  โครงการ
ฝึกอบรมมารยาท
ไทยระดับปฐมวัย 

261 เด็กระดับปฐมวัยได้รับการ
ฝึกอบรมมารยาทไทยตาม 
อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก รู้
และปฏิบัติตนในเรื่องของ
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

100 เด็กระดับปฐมวัยได้รับการ
ฝึกอบรมมารยาทไทยตาม 
อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก รู้และ
ปฏิบัติตนในเรื่องของมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ม.1 (1.2,1.3) 
 

3 1 

 4.  โครงการ
รณรงค์ประหยัด
พลังงาน ลดภาวะ
โลกร้อน 

294 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักวิธีประหยัด
น้ า ประหยัดไฟ ประหยัด
พลังงาน ร่วมรณรงค์ปิดน้ า ปิด
ไฟ เมื่อเลิกใช้งานสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

100 เด็กระดับปฐมวัยรู้จักวิธีประหยัด
น้ า ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน 
ร่วมรณรงค์ปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิก
ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ม.1 (1.3) 3 1 
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ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  โครงการ
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

261 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เด็ก
ระดับปฐมวัยรู้และเข้าใจวิธีการ
ปูองกันตนเองจากการเล่น การ
ท ากิจกรรม สิ่งของมอมเมารู้จัก
ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

100 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัย
รู้และเข้าใจวิธีการปูองกันตนเอง
จากการเล่น การท ากิจกรรม 
สิ่งของมอมเมารู้จักดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ม.1 
ม.2 (2.4) 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

กลยุทธ์ที่  1 
 

1.  งานบริหาร
งบประมาณ
การเงิน 

100 การบริหารจัดการด้านงานบริหาร
งบประมาณการเงินอย่างเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 

100 การบริหารจัดการด้านงาน
บริหารงบประมาณการเงินอย่าง
เป็นระบบ ตรวจสอบได ้

ม.2 2,7 1-9 

 2.  งานจัด
โครงสร้างและ
การบริหาร
คุณภาพ
การศึกษา 

100 โรงเรียนมีโครงสร้างและการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

100 โรงเรียนมีโครงสร้างและการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

ม.2 2,7 1-9 

 3.  งาน
อ านวยการ ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา 

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยทุก
ฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่  

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  
โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 

ม.2 2,7 1-9 

 4.  งานให้ค า 
ปรึกษาและนิเทศ
สอนงานบุคลากร 
ของผู้บริหาร 

100 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ   

 สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ   

ม.2 
ม.3 

2,7 1-9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  งานประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 

100 มีการประเมินผลบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนแก้ปัญหา  และพัฒนา 

100 มีการประเมินผลบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนแก้ปัญหา  และพัฒนา 

ม.2 2,7 1-9 

 6.  งานบริหาร
บุคคล 

100 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ 
มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

100 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ 
มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ  
มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ม.2 2,7 1-9 

 7.  โครงการเด็กดี 
DCS 
8.  โครงการ
โรงเรียน
ขับเคลื่อน
คุณธรรมแบบ
คริสต์ รสจ. 

705 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็น
ลูกที่ดีนักเรียนที่ดีมีวินัยมีความ
รับผิดชอบมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนมี
จิตสาธารณะมากข้ึน 

100 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีนักเรียนที่ดีมี
วินัยมีความรับผิดชอบมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ
มากขึ้น 

ม.1 2,7 1-9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 9.  โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูและการ
เป็นลูกท่ีดีและ
นักเรียนที่ดี 
 

705 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักความสามัคคี
ในครอบครัวและสถาบันมากขึ้น 

100 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักความ
สามัคคีในครอบครัวและสถาบัน
มากขึ้น 

ม.1 2,7 1-9 

 10.  งาน
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

100 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น 

100 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น 

ม.2 2,7 1-9 

 11.  งานจัด
บรรยากาศ
โรงเรียนประกาศ
ข่าวดี 

873 ครูและนักเรียนได้สัมผัส
บรรยากาศของการประกาศข่าวดี 
 

100 ครูและนักเรียนได้สัมผัส
บรรยากาศของการประกาศข่าว
ดี 
 

ม.1 
ม.2 

2,7 1-9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 12.  โครงการ
รณรงค์ประหยัด
พลังงานลดภาวะ
โลกร้อน 

627 
 

ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ  
และพลังงานเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

100 ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ และ
พลังงานเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.1 2,7 1-9 

กลยุทธ์ที่  2 1.  โครงการลด
เวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

52 ครูร่วมกันขับเคลื่อนการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ ออกแบบ จัดตารางสอน 
และร่วมกันวางแผน ติดตาม
ประเมินผล 

100 ครูร่วมกันขับเคลื่อนการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ ออกแบบ จัดตารางสอน 
และร่วมกันวางแผน ติดตาม
ประเมินผล 

ม.2 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 2.  โครงการ
จัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น
สถานศึกษา 

52 
 
 
 
 

ครูมีการวางแผนบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น 

100 ครูมีการวางแผนบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น 

ม.2 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 3.  โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถ 
และศักยภาพ
นักเรียน 

783 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัด และความสนใจ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา สร้าง
นวัตกรรม และมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

100 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด และ
ความสนใจ สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

ม.1 1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 4.  โครงการร่วม
ด้วยช่วยสอน โดย
ปราชญ์และ
วิทยากรภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

627 มีการส่งเสริมบูรณาการร่วมด้วย
ช่วยสอนตามกลุ่มสาระและ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

100 มีการส่งเสริมบูรณาการร่วมด้วย
ช่วยสอนตามกลุ่มสาระและ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  โครงการ 
ทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ 

666 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริง และใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริง และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ม.1 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 6.  งานวัดและ
ประเมินผลการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

58 ครูมีการจัดหาและสร้างเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

100 ครูมีการจัดหาและสร้างเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

ม.3 1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 7.  งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

679 ครูสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน ให้ค าปรึกษา  
คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคล 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

100 ครูสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้
ค าปรึกษา คัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคล นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 

 8. งานบูรณา
การอัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิกใน
หลักสูตร 

873 ครูมีการบูรณาการอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกในหลักสูตร 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดี 

100 ครูมีการบูรณาการอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกในหลักสูตร 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ด ี

ม.1 
ม.2 

1,3 2,3,4,6,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  3 1.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 

100 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
น าความรู้ที่ได้รับการการศึกษาดู
งานมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

100 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
น าความรู้ที่ได้รับการการศึกษาดู
งานมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

ม.2 2 5 

 2.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร 

100 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

100 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคคุุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

ม.2 2 5 

 3.  โครงการต่อ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

100 บุคลากรมีคุณสมบัติและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 

100 บุคลากรมีคุณสมบัติและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 

ม.2 2 5 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน

) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 4.  โครงการ
ส่งเสริมนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

783 มีการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวการปฏิรูปการศึกษา ครูมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

100 มีการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวการปฏิรูปการศึกษา ครูมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

2 5 

 5.  โครงการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ในการจัดการ
เรียนรู้ของครู
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

52 
 
 

ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ออกแบบจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่
เหมาะสม มีการศึกษาวิจัย 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมี
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

100 
 
 
 
 

ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ออกแบบจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่
เหมาะสม มีการศึกษาวิจัย 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมี
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ม.2 
ม.3 
 
 
 
 

2 5 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 6.  โครงการ
จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

58 ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดการการชั้นเรียนเชิง
บวก เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
ปฏิบัติจริง ประเมินผลและน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

100 ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดการการชั้นเรียนเชิงบวก 
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติ
จริง ประเมินผลและน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

ม.2 
ม.3 

2 5 

กลยุทธ์ที่  4 1.  งานพัฒนา 
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิกใน
โรงเรียน 

90 บุคลากรครูปฏิบัติตนและมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 บุคลากรครูปฏิบัติตนและมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

ม.2 2,3 1 

 2.  โครงการ
ประเมินการ
ปฏิบัติตาม 
อัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก 

783 ผู้เรียนปฏิบัติตนและมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

100 ผู้เรียนปฏิบัติตนและมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 2,3 1 

 3.  โครงการ
พิธีกรรมประจ าปี 

783 นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณค่า
ศาสนาและอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

100 นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณค่า
ศาสนาและอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

ม.1 2,3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 4.  โครงการ 
พระวาจาทรงชีวิต
ธรรมพัฒนาจิต 

783 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก  
ผู้เรียนน าข้อคิดไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 

100 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 
ผู้เรียนน าข้อคิดไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

ม.1 
ม.2 

2,3 1 

 5.  โครงการวัน
คริสต์มาส 

783 นักเรียนปฏิบัติตามคุณค่า
ศาสนาและอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

100 นักเรียนปฏิบัติตามคุณค่าศาสนา
และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 2,3 1 

 6.  โครงการ
มิสซาเปิดปี
การศึกษา 

783 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม โดยการ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และปฏิบัติตามหลักธรรม
ศาสนาที่ตนนับถือ 

100 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม โดยการ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนาที่ตน
นับถือ 

ม.1 2,3 1 

 7.  งานเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

666 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ม.1 
 

2,3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  5 1.  โครงการ
รณรงค์ประหยัด
พลังงานลดภาวะ
โลกร้อน 

627 ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ และ
พลังงานเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

100 ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ และ
พลังงานเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.1 3 1 

 2.  โครงการเด็กดี 
DCS 
3.  โครงการ
โรงเรียน
ขับเคลื่อน
คุณธรรมแบบ
คริสต์ รสจ. 

705 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีนักเรียนที่ดี
มีวินัยมีความรับผิดชอบมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ
มากขึ้น 
 

100 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตน
เป็นลูกท่ีดีนักเรียนที่ดีมีวินัยมี
ความรับผิดชอบมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่นมีจิตสาธารณะมากขึ้น 
 

ม.1 3 1 

 4.  โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูและการ
เป็นลูกท่ีดีและ
นักเรียนที่ดี 

705 
 

ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตน มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรัก
ความสามัคคีในครอบครัวและ
สถาบันมากขึ้น 

100 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักความสามัคคี
ในครอบครัวและสถาบันมากขึ้น 

ม.1 3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

705 ผู้เรียนรอบรู้เรื่อง 
ประชาธิปไตยและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเลือกตั้ง 

100 ผู้เรียนรอบรู้เรื่อง 
ประชาธิปไตยและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเลือกตั้ง 

ม.1 3 1 

 6.  โครงการ
รณรงค์จิตตารมณ์
มหาพรต 

783 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีจิตอาสา รู้จักอดออม 

100 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา รู้จัก
อดออม 

ม.1 3 1 

 7.  โครงการ
พิธีกรรมประจ าปี 

783 นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณค่า
ศาสนาและอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

100 นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณค่า
ศาสนาและอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

ม.1 3 1 

 8.  โครงการ 
พระวาจาทรงชีวิต
ธรรมพัฒนาจิต 

783 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก  
ผู้เรียนน าข้อคิดไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

100 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 
ผู้เรียนน าข้อคิดไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 

ม.1 
ม.2 

3 1 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

 
คุณภาพ 

 9.  งานเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

666 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

100 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ม.1 
 

3 1 

 10.  งานพัฒนา
ผู้เรียนตาม
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
โรงเรียน 

783 ผู้เรียนปฏิบัติตามปรัชญา  
คติพจน์ ค าขวัญและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 ผู้เรียนปฏิบัติตามปรัชญา  
คติพจน์ ค าขวัญและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ม.1 3 1 

 11.  งานพัฒนา
เอกลักษณ์
โรงเรียน 

783 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ม.1 3 1 

 12.  โครงการวัน
คริสต์มาส 

783 นักเรียนปฏิบัติตามคุณค่าศาสนา
และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

100 นักเรียนปฏิบัติตามคุณค่าศาสนา
และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 3 1 

 13.  โครงการ
มิสซาเปิดปี
การศึกษา 

783 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม โดยการปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ 

100 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม โดยการปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ม.1 3 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



51 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 14.  โครงการทุน
และโอกาส
ทางการศึกษา 

69 
 

ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา 

100 ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา 

ม.1 3 1 

 15.  โครงการ
ประเมินการ
ปฏิบัติตาม 
อัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก 

783 ผู้เรียนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

100 ผู้เรียนปฏิบัติตนและมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

ม.1 3 1 

กลยุทธ์ที่  6 1.  งาน
อ านวยการ ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา 

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยทุก
ฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่  

100 ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้  
โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 

ม.2 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 2.  โครงการ
โปรแกรมการ
เรียน IEP 

627 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  

100 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 3.  โครงการ
พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

627 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 4.  โครงการ
บริการสืบค้น
ความรู้ผ่าน In-
ternet 

679 มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

100 มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้เทคโนโลยี 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 5.  งานสร้าง 
เจตคติที่ดีและ
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพแก่นักเรียน 

191 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิตน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และสร้าง
นวัตกรรมสิ่งใหม่ มีความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

100 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิต
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และ
สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ มีความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพและมีเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 6.  โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

100 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ
ได้รับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมที่ดีอีกทั้งสถานศึกษายังมี
การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

100 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
และได้รับรองการเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดีอีกท้ัง
สถานศึกษายังมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ม.1 
ม.2 

1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 7.  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

705 ผู้เรียนรอบรู้เรื่อง 
ประชาธิปไตยและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเลือกตั้ง 

100 ผู้เรียนรอบรู้เรื่อง 
ประชาธิปไตยและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเลือกตั้ง 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 

 8.  โครงการ 
กีฬาสี 

705 ผู้เรียนมีความ สามารถท างาน 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม คิดสร้างสรรค์
ผลงานและแสดงผลงานของ
ตนเอง กล้าแสดงออก มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  ชอบและเห็น 

100 ผู้เรียนมีความ สามารถท างาน 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม คิดสร้างสรรค์
ผลงานและแสดงผลงานของ
ตนเอง กล้าแสดงออก มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  ชอบและ 

ม.1 1,3,4,7 1,2,3,4,7,8,9 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

   ประโยชน์ด้านกีฬาและ
นันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายในสถานศึกษาอย่างมีความสุข 

 เห็นประโยชน์ด้านกีฬาและ
นันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาภายในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข 

   

กลยุทธ์ที่  7 1.  งานระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

100 สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

100 สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ม.2 4 - 

 2.  โครงการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
ภายนอกรอบ 4  

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่
มีคุณภาพพร้อมรับการตรวจ
ประเมินรอบ 4 ในทุกๆ ด้าน 

100 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่
มีคุณภาพพร้อมรับการตรวจ
ประเมินรอบ 4 ในทุกๆ ด้าน 

ม.2 4 - 

 3.  โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

100 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ
ได้รับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 

100 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
และได้รับรองการเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 

ม.1 
ม.2 

4 - 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

   จิตสังคมที่ดีอีกทั้งสถานศึกษายังมี
การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ร่างกายและจิตสังคมที่ดีอีกท้ัง
สถานศึกษายังมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

   

กลยุทธ์ที่  8 1.  งานบริหาร
จัดการสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

100 ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการแก่ผู้
ต้องการได้ 

100 ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการแก่ผู้
ต้องการได้ 

ม.2 
ม.3 

2 6 

 2.  งานจัด
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ 

58 สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

100 สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ม.2 
ม.3 

2 6 

 3.  โครงการ
บริการสืบค้น
ความรู้ผ่าน In-
ternet 

679 มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

100 มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

ม.2 
ม.3 

2 6 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 

   

 4.  งานอาคาร
สถานที่ 
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

100 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์  การใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ พร้อม
ใช้งานอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ 
ห้องเรียน ห้องประกอบการ
เพียงพอ มีระบบดูแลความสะอาด 
ความปลอดภัยที่ดี 

100 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์  การใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ พร้อม
ใช้งานอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ 
ห้องเรียน ห้องประกอบการ
เพียงพอ มีระบบดูแลความ
สะอาด ความปลอดภัยที่ดี 

ม.2 2 6 
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กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 

 5.  งานจัดระบบ
รถรับ-ส่งและ
จราจร 

100 โรงเรียนมีการจัดระบบรถรับ-ส่ง
นักเรียน มีการจัดบุคลากรดูแล
ด้านจราจรโรงเรียน ซึ่งรถรับ-ส่ง
นักเรียนมีระบบ  สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่มีอุบัติเหตุ
จากการจราจรในรอบปี 

100 โรงเรียนมีระบบรถรับ-ส่ง
นักเรียน มีการจัดบุคลากรดูแล
ด้านจราจรโรงเรียน ซึ่งรถรับ-ส่ง
นักเรียนมีระบบ  สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่มีอุบัติเหตุ
จากการจราจรในรอบปี 

ม.2 2 6 

 6.  งาน
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม
โรงเรียน 

705 โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม  ให้มีบรรยากาศดี 
สะอาดปลอดภัย มีอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

100 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   
มีบรรยากาศดี สะอาดปลอดภัย 
มีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ม.2 2 6 

 7.  โครงการ
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

627 ผู้เรียนรู้ เข้าใจและรู้จักวิธีการ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด การ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก รู้จักดูแล
รักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรวง
ปลอดภัยจาดโรค สิ่งเสพติด 
สามารถน าความรู้ไปใช่ใน
ชีวิตประจ าวันและได้รับการดูแล
ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

100 ผู้เรียนรู้ เข้าใจและรู้จักวิธีการ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด การ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก รู้จักดูแล
รักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแร
วงปลอดภัยจาดโรค สิ่งเสพติด 
สามารถน าความรู้ไปใช่ใน
ชีวิตประจ าวันและได้รับการดูแล
ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.1 
ม.2 

2 6 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม 

ประเมินผลของ

 
ปริมาณ  
(จ านวน) 

 
คุณภาพ 

 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
คุณภาพ 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
กลยุทธ์ที่  9 1.  โครงการ

รณรงค์ประหยัด
พลังงานลดภาวะ
โลกร้อน 

627 
 
 
 

 

ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ และ
พลังงานเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

100 ผู้เรียนมีนิสัยเรื่องการประหยัด
รู้จักวิธีการประหยัดน้ า ไฟ และ
พลังงานเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.1 3 1 

 2.  โครงการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

705 ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

100 ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ม.1 3 1 

 3.  โครงการ
ฝึกอบรมมารยาท
ไทยระดับขั้น
พ้ืนฐาน/ปฐมวัย 

626 ผู้เรียนมีความภูมิใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

100 ผู้เรียนมีความภูมิใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

ม.1 3 1 

 4.  งานส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

698 ครูและนักเรียนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

100 ครูและนักเรียนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ม.1 
ม.2 

3 1 

 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสตูร การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
***  ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 67 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 278 277 99.64 1 0.36 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 278 267 96.04 11 3.96 - - 
3. ด้านสังคม 278 261 93.88 17 6.12 - - 
4. ด้านสติปัญญา 278 250 89.93 28 10.07 - - 

  
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 101 101 32.90 41.65 41.57 36.78 -4.79 -11.52 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 101 101 35.55 43.30 47.05 40.72 -6.33 -13.45 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 101 101 49.07 56.23 64.76 55.44 -9.32 -14.39 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 101 101 34.42 50.35 53.99 41.56 -12.43 -23.02 ไม่มีพัฒนาการ 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 90 90 26.73 26.68 28.30 25.24 -3.06 -10.81 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 90 90 30.07 31.32 34.89 28.70 -6.19 -17.74 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 90 90 55.14 48.74 56.72 57.67 0.95 1.67 มีพัฒนาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3 

ภาษาอังกฤษ 90 90 33.25 30.71 29.63 34.13 4.50 15.19 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

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

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 92 92 100 99 75 75.76 81 73 90.12 96 88 91.67 93 89 95.70 101 87 86.14 

คณิตศาสตร์ 92 92 100 99 51 51.52 81 43 53.09 96 82 85.42 93 85 91.40 101 42 41.58 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

92 88 95.65 99 76 76.77 81 51 62.96 96 95 98.96 93 91 97.85 101 82 81.19 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

92 89 96.74 99 91 91.92 81 72 88.89 96 85 88.54 93 80 86.02 101 87 86.14 

ประวัติศาสตร์ 92 73 79.35 99 85 85.86 81 33 40.74 96 96 100 93 46 49.46 101 49 48.51 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

92 92 100 99 99 100 81 81 100 96 96 100 93 93 100 101 101 100 

ศิลปะ 92 92 100 99 99 100 81 81 100 96 96 100 93 93 100 101 101 100 

การงานอาชพี 92 92 100 99 99 100 81 81 100 96 96 100 93 93 100 101 101 100 

ภาษาตา่งประเทศ 92 75 81.52 99 78 78.79 81 57 70.37 96 87 90.63 93 89 95.70 101 92 91.09 

รายวิชาเพิ่มเติม                     
หน้าที่พลเมือง 92 85 92.39 99 95 95.96 81 72 88.89 96 96 100 93 75 80.65 101 101 100 

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

                  

คอมพิวเตอร์  92 92 100 99 99 100 81 81 100 96 96 100 93 93 100 101 101 100 

ภาษาจีน 92 89 96.74 97 64 64.65 81 70 86.42 96 86 89.58 93 79 84.95 101 100 99.01 

IEP Math 92 88 95.65 99 62 62.63 81 69 85.19 96 66 68.75 63 43 68.25 66 49 74.24 

IEP Science 92 89 96.74 99 72 72.73 81 70 86.42 96 81 84.38 63 42 66.67 66 47 71.21 

IEP English 92 84 91.30 99 62 62.63 81 67 82.72 96 83 86.46 63 52 82.54 66 56 84.85 

ภาษาอังกฤษ - 
- - - - - - - - - - - 

30 20 66.67 35 20 57.14 

 
หมายเหตุ : รายวิชาเพ่ิมเติมแยกตามจ านวนนักเรียนห้องธรรมดาและห้อง IEP แต่ละระดับชั้น 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้น

ไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 61 33 54.10 70 33 47.14 90 78 86.67 
คณิตศาสตร ์ 61 42 68.85 70 39 55.71 90 47 52.22 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 61 54 88.52 70 55 78.57 90 68 75.56 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 61 38 62.30 70 65 92.86 90 78 86.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61 19 31.15 70 58 82.86 90 76 84.44 
ประวัติศาสตร ์ 61 61 100 70 70 100 90 90 100 
ศิลปะ 61 61 100 70 70 100 90 90 100 
การงานอาชีพ 61 61 100 70 70 100 90 90 100 
ภาษาต่างประเทศ 61 57 93.44 70 58 82.86 90 74 82.22 
รายวิชาเพิ่มเติม          
หน้าท่ีพลเมือง 61 56 91.80 70 68 97.14 90 83 92.22 

คอมพิวเตอร์  61 16 26.23 70 39 55.71 90 90 100 

ภาษาจีน 61 58 95.08 70 67 95.71 90 84 93.33 

IEP Science 32 28 87.50 34 32 94.12 33 33 100 

IEP English 32 29 90.63 34 29 85.29 33 33 100 

ภาษาอังกฤษ  29 17 58.62 36 36 100 57 53 92.98 

กิจกรรมเสริมหลักสตูร          

IEP Math 32 27 84.38 34 30 88.24 33 33 100 

  
หมายเหตุ : รายวิชาเพ่ิมเติมแยกตามจ านวนนักเรียนห้องธรรมดาและห้อง IEP แต่ละระดับชั้น 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

81 81 46.46 55.47 59.24 49.63 -9.61 -16.22 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

81 81 44.94 31.23 46.20 45.44 -0.76 -1.64 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

- - - 42.30 51.79 - - - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 93 90 72.81 50.69 61.17 70.88 9.71 15.87 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 93 90 68.50 53.82 51.60 68.56 16.96 32.87 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ (Common Eu-
ropean Framework of Refer-
ence for Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.1 - - - - - - - - - 
ป.2 - - - - - - - - - 
ป.3 - - - - - - - - - 
ป.4 - - - - - - - - - 
ป.5 - - - - - - - - - 
ป.6 - - - - - - - - - 
ม.1 - - - - - - - - - 
ม.2 - - - - - - - - - 
ม.3 - - - - - - - - - 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพ่ือการ
พัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการ
พัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), 
มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)  มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

-   
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562) 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.  มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ระดับทองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็น
สมัยที่ 2 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
3.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
1.  การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
    ยุวกาชาด 

  

2.  การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ 
    มีงานท า 

  

3.  การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน  
    (Coding) 

  

5.  การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ 
    ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  

6.  การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2  สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
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ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
7.  การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบ 
    อาชีพ 

  

8.  การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9.  การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    ภาษาอ่ืน 

  

10.  การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

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

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
   สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
- 

 
- 90.00 278 277 99.64 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

278 -   278 100  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี 

278 -   278 100  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

277 1   277 99.64  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

278 -   278 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

  
90.00 278 267 96.04 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริง
แจ่มใส  แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

249 29   249 89.57  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

249 29   249 89.57  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

274 4   274 98.56  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี 

278 -   278 100  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

274 4   274 98.56  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

276 2   276 99.28  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น 

252 26   252 90.65  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

276 2   276 99.28  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุข
กับศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

278 -   278 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  
90.00 278 261 93.88 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 

278 -   278 100  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

249 29   249 89.57  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 

249 29   249 89.57  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

249 29   249 89.57  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
เป็นต้น 

265 13   265 95.32  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

278 -   278 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ

ประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

  

80.00 278 250 89.93 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

274 4   274 98.56  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาค าตอบ 

247 31   247 88.85  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

225 53   225 80.93  

 4.4 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

234 44   234 84.17  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

272 6   272 97.84  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ

ประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

247 31   247 88.85  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

94.87 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  1   
จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  พบว่า  ควรมีการกระตุ้นให้เด็ก

อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย  และส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  
การคิดเชิงหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ได ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

 

     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learn-
ing) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 

    

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ 
จัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

    

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ 
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการ 
ตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย    =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

 
  
 

กระบวนการพั
ฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  2   

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและหารจัดการ  พบว่า  โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม  จัดครูให้มีความเหมาะสมกับเด็ก  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  รวมทั้ง  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  จัดห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดประสบการณ์ครู  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน  มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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     มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

  
100 17 17 

 
100 

 

 
ยอดเยี่ยม 

 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

17 -   17 100 
 

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

17 -   17 100 

 

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย  
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

17 -   17 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

  
100 17 17 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

17 -   17 100 
 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

17 -   17 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

17 -   17 100 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

  
100 17 17 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

17 -   17 100 

 

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

17 -   17 100 
 

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
ภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

17 -   17 100 

 

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

17 -   17 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  

100 17 17 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

17 -   17 100 
 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

17 -   17 100 
 

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

17 -   17 100 
 

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

17 -   17 100 
 

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                            จ านวนครูทั้งหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3   

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  พบว่า  ครูจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
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เหมาะสมกับวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  75.00 783 656 83.78 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

706 77   706 90.16  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

717 66   717 91.57  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

576 207   576 73.56  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

624 159   624 79.69  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  80.00 783 603 77.01 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

592 191   592 75.60  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

593 190   593 75.73  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

623 160   623 79.56  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   80.00 783 774 98.85 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การท างานเป็นทีม 

774 9   774 98.85  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

774 9   774 98.85  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  80.00 783 774 98.85 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

774 9   774 98.85  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

774 9   774 98.85  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  75.00 783 556 71.00 ดี 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

783 -   783 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิม 

729 54   729 93.10  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอ่ืน ๆ 

155 628   155 42.81  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

  90.00 783 765 97.70 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

765 18   765 97.70  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การท างานหรืองานอาชีพ 

765 18   765 97.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  80.00 783 783 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

783 -   783 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

783 -   783 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

  80.00 783 668 85.31 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

668 115   668 85.31  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

668 115   668 85.31  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  80.00 783 645 82.38 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

645 138   645 82.38  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   80.00 783 783 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  

783 -   783 100  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

783 -   783 100  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                        จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.48 ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  1   
จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  พบว่า  สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยฝุายหลักสูตรและงานวิชาการก าหนดให้ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรมท่องค าศัพท์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม
วันภาษาไทยและด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือคัดกรองการอ่านผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือส ารวจและจ าแนกผู้เรียน
ในเรื่องการอ่าน นักเรียนที่อ่านไม่ได้ อ่านไม่คล่อง ด าเนินการจัดครูผู้สอนเป็นกรณีพิเศษ  การพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนจากกิจกรรมการแต่งค าประพันธ์ การทดสอบเขียนค าศัพท์ โดยครูผู้สอนกลุ่ม
สาระภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น ด้านการสื่อสาร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ฝึกให้
ผู้เรียนมีการน าเสนอผลงาน การอภิปราย  การพัฒนาทักษะการคิดค านวณโดยครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือการประเมินการคิดค านวณ เพ่ือใช้ในการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1 
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ครั้งต่อปีการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้ทางโรงเรียนด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมิน
ทักษะการคิดของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ประเมิน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยมี
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการให้บริการสืบค้นความรู้ผ่าน Internet   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดโดยมีการ
จัดงานพัฒนาคุณภาพการวัดผลประเมินผล งานวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
สาระ งานวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง  กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  

    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเปูาหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

  5 ดี 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  5 ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

   สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4.66 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย   =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 

 
 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  2   
จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า  โรงเรียนมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนพัฒนา การน าไปปฏิบัติ มีการติดตามตรวจสอบประเมิน
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอกับงาน  จัดให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบนิเทศภายในเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุถกฝุาย 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ความส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

        ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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     มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  100 58 58 100 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

58 -   58 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง 

58 -   58 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

58 -   58 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

58 -   58 100  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

58 -   58 100  

 
   
 
 
 
 
 
 



90 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  100 58 58 100 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

58 -   58 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

58 -   58 100  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

58 -   58 100  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

  100 58 58 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

58 -   58 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

58 -   58 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  100 58 58 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

58 100      

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้ 

58 100      

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

58 100      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

58 100      

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

  100 58 58 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

58 100      
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 5.2 น าข้อมูลปูอนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

58 100      

              สรุปผลการประเมิน     =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3   
จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พบว่า  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและมีการบริหารจัดการหลักสูตร 
โครงสร้างเวลาเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง โดยครูด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าก าหนดการ
การสอน ก าหนดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในแบบ Active Leaning 
เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้จากจากการลงมือปฏิบัติ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน สรุป
องค์ความรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ทั้งนี้ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี เช่น Smart TV   ปูาย
นิเทศ  เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และบริหารจัดการการเรียนการสอนร่วม
โดยจัดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง กิจกรรม 1คน 1พฤติกรรม ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนและยังส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับ
ครู ในการประชุมฝุาย การประชุมกลุ่มสาระในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตน
องได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม  
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม  
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ 
ดีเลิศ  

ยอดเยี่ยม 
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       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.  เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม  
2.  เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยใน
ตนเอง และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกฝุาย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
2.  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ให้เด็กมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ  
3.  มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
4.  มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีท่ี  1  ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2  หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 
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    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2.  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกฝุาย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.  ความสามารถทางด้านทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
2.  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้น้อย  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เกี่ยวกับการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.  การวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เกี่ยวกับการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่ต่อเนื่อง 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจนและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนสูงมากขึ้น 

2.  ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
5. ความต้องการช่วยเหลือ 
 1.  การจัดงบประมาณส าหรับพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้มีความช านาญเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.  ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการรับสมัครครูเอกชนเข้าสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือบรรจุเข้าเป็น
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสู งและพร้อม
ส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 
และระบุปีท่ีได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)    

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

- - - - 
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ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ .(รอบ 2 – รอบ 3) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


