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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

      โรงเรียนดาราจรัส  มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA จัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2562 – 2566  มีวิสัยทัศน

พันธกิจ เปาหมาย จุดเนนและนโยบายสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกและเปนไปตามบริบทของสถานศึกษา กําหนดคาเปา

หมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก / ผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ/การจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กและผูเรียนเปนสําคัญ  โดยอาศัยการ

มีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

     ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการติดตามและดูแลนักเรียนเมื่อเรียนอยู

ที่บาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ

           1.  แบบ Online  สอนแบบถายทอดสดผานแอปพลิช่ัน Zoom  Meet  และ VDO Live  

           2.  แบบ Onsite นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนโดยการสลับวันเรียนเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19

           3.  แบบ On-hand  จัดทําเอกสาร/ใบงาน/ใบความรู  โดยใหผูปกครองมารับและนําสงเอกสารทางไปรษณีย

           4.  แบบ On-Demand การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Youtube

      การจัดโครงการ งาน กิจกรรมสําหรับผูเรียน ดําเนินการไดบางสวน ครูสอดแทรกสาระความรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการรูทั้งระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

      ดําเนินการมอบหมาย/แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ปรับแบบประเมินและวิธีการประเมินใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ

สถานการณ โดยใช Google Form เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผูเรียนตามมาตรฐาน นอกจากน้ี  ครู บุคลากรและผูบริหารมีสวนรวม ในการกํากับ

ติดตามและประเมินในการประชุมอยางสมํ่าเสมอ นําผลท่ีไดจากการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาใหเกิดความกาวหนาและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

จากการดําเนินการตามระบบวงจรคุณภาพและตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว สงผลใหการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานเปนเปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ดาราจรัส

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1124100010

ที่อยู (Address) : 44 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : วัฒนปรีดา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางคลา เขต/อําเภอ (District) : บางคลา

จังหวัด (Province) : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 24110

โทรศัพท (Tel.) : 038541403 โทรสาร (Fax.) : 038542059

อีเมล (E-mail) : daracharas2010@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : www.dcs.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) :

https://www.facebook.com/daracharasschoolbangkhla

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

-  แผนกลยุทธ

-  ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป

-  สารสนเทศโครงการ/งาน/กิจกรรม

-  แผนการจัดประสบการณ

-  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

-  แบบประเมินพัฒนาการ

-  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

-  แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะหกิจกรรม    

-  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน ระดับปฐมวัย (Google Form)

-  มาตรฐานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

-  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
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-  แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพเด็ก

-  แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-  แผนปฏิบัติงานที่  1  การพัฒนาคุณภาพเด็กใหมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานพรอมในการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา

-  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

-  แผนปฏิบัติงานที่  3  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

-  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาเต็มศักยภาพ ไดรับประสบการณตรงและการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน คือ รัก เมตตา รับใช ซื่อสัตยและพอเพียง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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-  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

-  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net

-  แผนกลยุทธ / แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

-  แผนปฏิบัติการประจําป / ปฏิทินปฏิบัติงาน

-  มาตรฐานสถานศึกษา

-  รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)

-  แผนการสอน

-  บันทึกการนิเทศ/บันทึกการประชุม

-  เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู

-  รายงานผลการจัดการเรียนรู

-  ผลงานผูเรียน

-  สารสนเทศโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา

-  สารสนเทศการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

-  ขอมูลเชิงประจักษ

-  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Google Form)

-  มาตรฐานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-  แผนปฏิบัติงานที่  1  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล โดยพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมที่เนน

กระบวนการคิดใหแกผูเรียนอยางหลากหลาย

-  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

-  แผนปฏิบัติงานที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

-  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

-  แผนปฏิบัติงานที่ 5  การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน คือ รัก เมตตา รับใช ซื่อสัตยและพอเพียง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การประกวดสื่อเทคโนโลยี กลุมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปการศึกษา 2564 รางวัลที่ไดรับ กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ ได

รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กลุมสาระสังคมศึกษาไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

- การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2564 เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน รางวัลที่ไดรับ เหรียญ

ทอง การแขงขันเลานิทานคุณธรรม การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง การแขงขันรอง

เพลงพระราชนิพนธ และการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........จินดาพร นพพะ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : ดาราจรัส (-)

รหัสโรงเรียน : 1124100010

ที่อยู (Address) : 44 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : วัฒนปรีดา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางคลา เขต/อําเภอ (District) : บางคลา

จังหวัด (Province) : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 24110

โทรศัพท (Tel.) : 038541403 โทรสาร (Fax.) : 038542059

อีเมล (E-mail) : daracharas2010@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : www.dcs.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) :

https://www.facebook.com/daracharasschoolbangkhla

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน

English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

การศึกษาคือการพัฒนาคนทั้งครบ ใหสมศักดิ์ศรีแหงการเปนบุตรของพระเจา

วิสัยทัศน

อัตลักษณเดน เปนโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุงผลสัมฤทธิ์แบบองครวม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ที่เนนการพัฒนาความเปนมนุษยครอบคลุมทุกดานสูการเปน

คนดี และมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกมีบรรยากาศของการประกาศขาวดี บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกในโรงเรียน

การดูแลเอาใจนักเรียนดวยความรัก ความเมตตา ความอบอุน

2. พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยตามคุณคาพระวรสารและตามอัตลักษณ (5)

ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ เปนแบบอยางดีและทําประโยชนตอสวนรวม

3. พัฒนานักเรียนทุกระดับใหมีคุณธรรมตามจุดเนน ปรัชญาและอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนในสภาพแวดลอม และบรรยากาศ

ของการประกาศขาวดี การเอาใจใส ดูแล อบรมปลูกฝงคุณคาที่ดีใหมีคุณลักษณะนิสัยตามคุณคาพระวรสาร หรืออัตลักษณ(5) ของโรงเรียน

ใหการดูแลชวยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมใหผูเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และมีคานิยมที่พึงประสงคตามที่

โรงเรียนกําหนด

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้น

พ้ืนฐาน ในการจัดองคกร โครงสราง การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณการเงิน การทํางานรวมกันเปนทีม โดยยึดหลักการบริหาร

แบบมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  ตามนโนบายโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

5. พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน หลักสูตรทองถิ่นใหมีคุณภาพ เขมแข็ง สูการจัด

ประสบการณ จัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง  มุงสู

การเสริมสรางเอกลักษณการจัดการศึกษาคาทอลิกที่บูรณาการคุณธรรม การสอนหลักคําสอนศาสนา ใหผูเรียนไดพัฒนาไดเต็มตาม

ศักยภาพ มีทักษะความรู ทักษะภาษา ทักษะชีวิต มีกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคลองกับพัฒนาการในแตละดาน เพื่อ

เปนฐานในการปรับตัวสูการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอยางสมดุล

6. พัฒนาระบบและการพัฒนาครูบุคลากรใหมีคุณภาพ ตามหลักการบริหารบุคคล(การคัดสรร การพัฒนา การบํารุงรักษา การประเมินผล)  มี

ครูเพียงพอตรงตามสายงาน มีจิตวิญญาณครูทํางานดวยความมุงม่ัน ทุมเท เสียสละ อุทิศตน สอดคลองกับนโยบายการศึกษาคาทอลิก และ

สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักคุณธรรม

จริยธรรมทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทางวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

7. สงเสริมใหมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนคาทอลิก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางเหมาะสม จนเปนที่ยอมรับ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ และบุคลากรทุกระดับ

8. สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ แหลงเรียนรู ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนรอบดาน  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู การสรางสังคมแหงการเรียนรู การแลกเลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน

9. สงเสริมการปลูกฝงการดํารงรักษา สืบสาน คุณคาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมใหกับบุคลากร นักเรียนและชุมชนรักความเปนไทย

10. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิผูเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาดานผู

เรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไว  สูการเปนมนุษยที่มีชีวิตที่สมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  จน

กลายเปนคุณภาพที่เดนชัดในตัวผูเรียน สามารถดํารงชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีระเบียบวินัย มีจิตใจดี และมีจิตสาธารณะ

 พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ระดับชาติใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการนําขอมูลมาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและตัวผูเรียนอยางตอเนื่อง
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11. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก และอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกของบุคลากรและผูเรียนใหมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัย

ตาม อัตลักษณ 5 คือ “รัก เมตตา ซื่อสัตย รับใช พอเพียง

12. เสริมสรางผลสัมฤทธ์ิและจุดเดนดานทักษะภาษาตางประเทศ และทักษะการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยี และทักษะชีวิตใหกับผูเรียนตาม

เอกลักษณของโรงเรียนคาทอลิก 

เปาหมาย

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่สะทอนถึงอัตลักษณตามปรัชญา วิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล

จันทบุรี และตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก อยางมีประสิทธิผลเดนชัด

2. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการใหมีบรรยากาศของการเปนโรงเรียนคาทอลิก (ความรัก ความเมตตา ความอบอุน การดูแลเอาใจใส

นักเรียน) บรรยากาศของการประกาศขาวดีในระดับคุณภาพดีขึ้นไป

3. บุคลากรของโรงเรียนทั้งระดับผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนตามอัตลักษณ (5) ของโรงเรียนจนกลายเปนลักษณะนิสัย มี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณคาพระวรสาร

4. บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเปนแบบอยางดีตอผูอื่นไดและทําประโยชนตอสวนรวม

อยางสมํ่าเสมอ

5. โรงเรียนพัฒนาผูเรียนทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐานใหมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน ปฏิบัติตนเปน

ศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่นจนเปนที่ยอมรับได

6. โรงเรียนนําปรัชญาคติพจน และวิสัยทัศนมาปลูกฝง และรณรงคใหผูเรียนไดปฏิบัติ ทําใหผูเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอสวน

รวม และมีคานิยมที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม

7. โรงเรียนมีการจัดองคกร  โครงสรางบริหาร กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมทุกดาน

ยึดหลักการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมใน School Cluster และกลุมโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

(รสจ.) และแผนอภิบาลของสังฆมณฑล

8. โรงเรียนกําหนดแผนงานการบริหารงบประมาณการเงินครอบคลุมทั่วถึงตามโครงสรางการบริหาร และดําเนินการใชจายงบประมาณเปนไป

ตามระเบียบเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงิน ตรวจสอบตามหลักสากล

9. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคลองและครอบคลุมพัฒนาการเด็ก มีกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย มุงสูการเสริม

สรางเอกลักษณการจัดการศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และการพัฒนาผูเรียนตามวัยอยางมีคุณภาพ

10. โรงเรียนมีการจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน

และปฏิบัติอยางมีความสุขมีพ้ืนฐานที่ดีสูการเรียนในระดับสูงขึ้น

11. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง มีกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  มุงสูการเสริมสรางเอกลักษณการจัดการศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และการพัฒนาศักยภาพของผู

เรียนอยางมีคุณภาพ

12. โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น การบูรณาการภูมิปญญา มีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางเอกลักษณสอดคลองกับจุดเนนของ

โรงเรียนตามอัตลักษณและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาคาทอลิก

13. โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีทักษะความรู ทักษะภาษา และ

ทักษะชีวิต สามารถนําไปประยุกตใชและเชื่อมโยงสูชีวิตจริงได

14. โรงเรียนมีระบบ และกระบวนการวัดและประเมินผลพัฒนาการผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรทั้งระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐานที่มี

ประสิทธิภาพ สมํ่าเสมอ และนําผลมาใชพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง

15. โรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติ

16. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษาและงานวิชาการใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุตามเปาหมาย สรางความมั่นใจ

ใหผูเก่ียวของ

17. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาครู-บุคลากรตามหลักการบริหารงานบุคคล (การคัดสรร การพัฒนา การประเมินผล และการบํารุงรักษา) ใหมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู ทํางานดวยความมุงมั่น ทุมเท เสียสละ อุทิศตน มีจํานวนครูเพียงพอตรงตามสายงาน
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สอดคลองกับนโยบายการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

18. โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลก

เปล่ียนเรียนรูรวมกันทางวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ

19. ครูทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน มีความรูความเขาใจหลักสูตร มีความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณและจัดการเรียนรู โดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อ แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด

20. ครูมีความรูและทักษะในการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยชั้นเรียน เพื่อนําผลมาพัฒนาผู

เรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย

21. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนกลยุทธ ที่กําหนดวิสัยทัศ พันธกิจ เปาหมายและดําเนินงานสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกที่โรงเรียนกําหนด

22. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนพัฒนาคุณภาพ และดําเนินงานสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนที่กําหนดไวในกฏกระทรวงสูการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก

23. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางเหมาะ

สม

24. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในและมีผูรับ

ผิดชอบโดยตรง

25. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีความปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

และระดับขั้นพื้นฐาน

26. โรงเรียนจัดหาและพัฒนาใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู และสอดคลองกับสาระการเรียน

รู 

27. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู และนําผลมาใชพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู

28. โรงเรียนมีกระบวนการในการปลูกฝงคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหนักเรียนรักชุมชน ภูมิใจ

ในทองถิ่นและความเปนไทย 

29. โรงเรียนมีการปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

30. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย จากภาวะความเสี่ยงได

เหมาะสมตามวัย

31. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมและมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตามวัย

32. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานสังคม สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีมารยาท กลาแสดงออกอยางเหมาะ

สมและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดตามวัย

33. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะในการสื่อสาร การคิดพื้นฐาน การแสวงหาความรู การตั้งคําถาม การหาคําตอบ

และมีจิตนาการสอดคลองกับมาตรฐานตามวัย

34. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา

ตางประเทศในการสื่อสารไดตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด

35. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืนไดตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด

36. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู ทักษะพื้นฐาน นําความรูไปสรางนวัตกรรม และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพสุจริตได

ตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

37. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในเรื่องการยอมรับที่จะอยูรวมกับผูอื่น เคารพในความแตกตางอยางมีความสุข มีสุขภาวะทางรางกาย

และมีจิตสาธารณะตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

38. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ (O-net) ผานเกณฑและพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

39. บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคลองกับคุณคาพระวรสาร “อัตลักษณ 5” ตามที่โรงเรียนกําหนด

40. นักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคลองกับคุณคาพระวรสาร “อัตลักษณ 5” ตามที่โรงเรียนกําหนด
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41. โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมสรางทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณของตนเองในการพัฒนานักเรียน

ตามเปาหมาย

42. นักเรียนมีทักษะดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารที่เปนเอกลักษณสามารถนําไปใชในชีวิตจริงและการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นไดตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูโรงเรียนมาตรฐานคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3. พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทุกตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

5. พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

6. พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

7. พัฒนาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

8. พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ส่ือ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

9. พัฒนาการปลูกฝงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเปนไทยและธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม

เอกลักษณ

โรงเรียนเปนสนามแหงการประกาศขาวดี  หมายถึง  สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม มุงเนนการประกาศขาวดีแหงความรักของ

พระเจา และดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสารโดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชนศาสนา

อัตลักษณ

ครูและผูเรียนปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร  หมายถึง  ครูและผูเรียนปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 5 คุณลักษณะ ไดแก

1. ความรัก (Love)

2. ความเมตตา (Compassion)

3. มีจิตอาสา/การรับใช (Service)    

4. ความซ่ือสัตย (Honesty)

5. ความเรียบงาย/ความพอเพียง (Simplicity / Sufficiency)
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 5 10 - - 15

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 49 28 - - 77

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 41 46 - - 87

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 51 57 - - 108

รวม หองเรียนปกติ 1 หองเรียน EP 9 146 141 - - 287

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 49 47 - - 96

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 44 47 - - 91

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 49 44 - - 93

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 54 43 - - 97

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 46 40 - - 86

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 42 53 - - 95

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 18 284 274 - - 558

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 16 14 - - 30

หองเรียน EP 1 14 16 - - 30

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 25 12 - - 37

หองเรียน EP 1 19 10 - - 29
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 18 9 - - 27

หองเรียน EP 1 17 13 - - 30

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP 3 109 74 - - 183

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 4 หองเรียน EP 30 539 489 - - 1,028
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย จิรพันธ สุจิรานุธรรม

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง จินดาพร นพพะ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - 2 - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 10 1 - - 11

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 23 8 - - 31

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 9 3 - - 12

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 42 14 - - 56

บุคลากรทางการศึกษา

- บริหารงานทั่วไป - 2 0 - - 2

- เทคโนโลยีทางการศึกษา - 1 0 - - 1

- ทะเบียนวัดผล - 1 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 4 0 - - 4
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวมทั้งส้ิน - 46 14 - - 60

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 15 2 8:1 15:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 9 272 11 25:1 31:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 18 558 31 18:1 31:1

ระดับมัธยมศึกษา 6 183 12 16:1 31:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 7 4 - - - - 11

ภาษาไทย - - 1 5 1 2 9

คณิตศาสตร - - 2 3 1 1 7

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 3 4 2 - 9

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 2 1 1 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 1 1 - 3

ศิลปะ - - 1 - - - 1

การงานอาชีพ - - - 4 - 1 5

ภาษาตางประเทศ - - 2 - 1 - 3

รวม 7 4 12 19 7 5 54

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 15 7 22

- เนตรนารี 15 6 21

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 31 16 47

กิจกรรมแนะแนว 6 3 9

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 67 32 99
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 16 13 3 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 22 21 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 21 20 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 59 54 5

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. งานบริหารงบประมาณการเงิน

คาเปาหมาย

100.00 : การบริหารจัดการดานงานบริหารงบประมาณการเงินอยางเปนระบบตรวจสอบได

ผลสําเร็จ

100.00 : การบริหารจัดการดานงานบริหารงบประมาณการเงินอยางเปนระบบตรวจสอบได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานจัดโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. งานอํานวยการ กํากับติดตามการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

Page 20 of 81



- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานใหคําปรึกษาและนิเทศสอนงานบุคลากร ของผูบริหาร

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. งานประเมินการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : มีการประเมินผลบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนา

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการประเมินผลบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. งานบริหารบุคคล

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได

ชัดเจนขึ้น
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ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได

ชัดเจนขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูโรงเรียนมาตรฐานคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลตามวัยเต็มตามศักยภาพ เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง และทํางานอยางมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อ

และเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุง การจัดประสบการณและ

พัฒนาการเด็ก

ผลสําเร็จ

100.00 : มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลตามวัยเต็มตามศักยภาพ เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง และทํางานอยางมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อ

และเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุง การจัดประสบการณและ

พัฒนาการเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. งานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีความรู ความเขาใจหลักสูตรออกแบบและจัดประสบการณที่สอดคลองกับชวงวัยและบริบทของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความรู ความเขาใจหลักสูตรออกแบบและจัดประสบการณที่สอดคลองกับชวงวัยและบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. งานบูรณาการอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกในหลักสูตร

คาเปาหมาย

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความเขาใจปรัชญา หลักการจัดการศึกษาคาทอลิก มีการจัดประสบการณแบบบูรณาการคุณลักษณะนิสัยตามคุณคา

พระวรสารที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความเขาใจปรัชญา หลักการจัดการศึกษาคาทอลิก มีการจัดประสบการณแบบบูรณาการคุณลักษณะนิสัยตามคุณคา

พระวรสารที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานวัดผลและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. งานจัดทําสารนิทัศนเพ่ือพัฒนานักเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการจัดทําเอกสารและจัดเก็บอยางเปนระบบ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการจัดทําเอกสารและจัดเก็บอยางเปนระบบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทุกตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนําความรูที่ไดรับการการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนาโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนําความรูที่ไดรับการการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนาโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมายไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมายไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรมีคุณสมบัติและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรมีคุณสมบัติและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานนิเทศการจัดประสบการณและจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : ครูระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาความรูในการจัดทําแผนการจัดประสบการณไดรับการนิเทศการจัดประสบการณและจัดทําเครื่องมือ

ประเมินพัฒนาการ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาความรูในการจัดทําแผนการจัดประสบการณไดรับการนิเทศการจัดประสบการณและจัดทําเครื่องมือ

ประเมินพัฒนาการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. งานจัดทําแผนจัดประสบการณระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความรูความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานเต็มตามศักยภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยมีความรูความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานเต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. โครงการประเมินการปฏิบัติตาม อัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก

คาเปาหมาย

100.00 : การดําเนินการประเมินการปฏิบัติตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกและมีขอมูลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนาการคุณภาพ การศึกษา

อยางตอเน่ือง เด็กปฐมวัยไดรับการประเมินตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการดําเนินการประเมินการปฏิบัติตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกและมีขอมูลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนาการคุณภาพ การศึกษา

อยางตอเน่ือง เด็กปฐมวัยไดรับการประเมินตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกอยางเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการ

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการปองกันตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการสงเสริมความกตัญูและการเปนลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีความรับผิดชอบในฐานนะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. งานอํานวยการ กํากับติดตามการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

ผลสําเร็จ
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100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบ 4

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพและพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพพรอมรับการตรวจประเมินรอบ 4

ในทุกๆดาน

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพและพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพพรอมรับการตรวจประเมินรอบ 4

ในทุกๆดาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่

กําหนด

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่

กําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการประเมินปฏิบัติตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก

คาเปาหมาย

100.00 : ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยและปฏิบัติตนตามอัตลักษณการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก

ผลสําเร็จ
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100.00 : ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยและปฏิบัติตนตามอัตลักษณการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

100.00 : ขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบัน นําไปใชในการบริหารจัดการ และใหบริการแกผูตองการได

ผลสําเร็จ

100.00 : ขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบัน นําไปใชในการบริหารจัดการ และใหบริการแกผูตองการได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่หองเรียน หองประกอบการ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆพรอมใชงาน

อยางมีคุณภาพเปนระบบ หองเรียน หองประกอบการเพียงพอ มีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดีครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียน

รูที่ เนนเด็กไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดใชสื่อเทคโนโลยีและแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ผลสําเร็จ

96.00 : โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่หองเรียน หองประกอบการ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆพรอมใชงาน

อยางมีคุณภาพเปนระบบ หองเรียน หองประกอบการเพียงพอ มีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียน

รูที่ เนนเด็กไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดใชสื่อเทคโนโลยีและแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการจัดหาและจัดทําสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย
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100.00 : สถานศึกษามีการใหบริการส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของครู

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีการใหบริการส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของครู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาการปลูกฝง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเปนไทย และธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

โครงการ

1. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการปองกันตนเองจากการเลน การทํากิจกรรม

ส่ิงของมอมเมารูจักดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการปองกันตนเองจากการเลน การทํากิจกรรม

ส่ิงของมอมเมารูจักดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. งานบริหารงบประมาณการเงิน

คาเปาหมาย

100.00 : การบริหารจัดการดานงานบริหารงบประมาณการเงินอยางเปนระบบตรวจสอบได

ผลสําเร็จ

100.00 : การบริหารจัดการดานงานบริหารงบประมาณการเงินอยางเปนระบบตรวจสอบได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานจัดโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีโครงสรางและการบริหารคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. งานอํานวยการ กํากับติดตามการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานใหคําปรึกษาและนิเทศสอนงานบุคลากรของผูบริหาร

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. งานประเมินการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : มีการประเมินผลบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนา
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ผลสําเร็จ

100.00 : มีการประเมินผลบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. งานบริหารบุคคล

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได

ชัดเจนขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได

ชัดเจนขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูโรงเรียนมาตรฐานคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตรทอง

ถิ่น

ผลสําเร็จ
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100.00 : ครูมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตรทอง

ถิ่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. งานวัดและประเมินผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีการจัดหาและสรางเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ ใชเครื่องมือวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีการจัดหาและสรางเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ ใชเครื่องมือวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน ใหคําปรึกษา คัดกรองนักเรียนเปนรายบุคล นักเรียนไดรับการชวยเหลือและสงเสริม

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน ใหคําปรึกษา คัดกรองนักเรียนเปนรายบุคล นักเรียนไดรับการชวยเหลือและสงเสริม

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานบูรณาการอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกในหลักสูตร

คาเปาหมาย
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100.00 : ครูมีการบูรณาการอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกในหลักสูตรผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีการบูรณาการอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกในหลักสูตรผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทุกตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนาโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนาโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมายไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ

หมายไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรมีคุณสมบัติและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรมีคุณสมบัติและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูระดับขั้นพ้ืนฐาน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ออกแบบจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลผู

เรียนที่เหมาะสม มีการศึกษาวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนรู และมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ออกแบบจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลผู

เรียนที่เหมาะสม มีการศึกษาวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนรู และมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. งานพัฒนาอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรครูปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการประเมินการปฏิบัติตาม อัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณสูมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

โครงการ

1. โครงการสงเสริมความกตัญูและการเปนลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักความสามัคคีใน

ครอบครัวและสถาบันมากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักความสามัคคีใน

ครอบครัวและสถาบันมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานเสริมสราง อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการประเมินการปฏิบัติตามอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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โครงการ

1. งานอํานวยการ กํากับติดตามการจัดการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูบริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการโปรแกรมการเรียน IEP

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพดานภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการบริการสืบคนความรูผาน Internet

คาเปาหมาย

100.00 : มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. งานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบ 4

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพและพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพพรอมรับการตรวจประเมินรอบ 4

ในทุกๆดาน

ผลสําเร็จ
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100.00 : สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพและพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพพรอมรับการตรวจประเมินรอบ 4

ในทุกๆดาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐาน และไดรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต

สังคมที่ดีอีกทั้งสถานศึกษายังมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

98.20 : โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐาน และไดรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต

สังคมที่ดีอีกทั้งสถานศึกษายังมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

100.00 : ขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบัน นําไปใชในการบริหารจัดการ และใหบริการแกผูตองการได

ผลสําเร็จ

100.00 : ขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบัน นําไปใชในการบริหารจัดการ และใหบริการแกผูตองการได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ผลสําเร็จ
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100.00 : สถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการบริการสืบคนความรูผาน Internet

คาเปาหมาย

100.00 : มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนรู เขาใจและรูจักวิธีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด การลอลวง ขมเหง รังแก รูจักดูแลรักษาสุขภาพ รางกายใหแข็งแรวงปลอดภัย

จาดโรค ส่ิงเสพติด สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและไดรับการดูแลใหปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนรู เขาใจและรูจักวิธีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด การลอลวง ขมเหง รังแก รูจักดูแลรักษาสุขภาพ รางกายใหแข็งแรวงปลอดภัย

จาดโรค ส่ิงเสพติด สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและไดรับการดูแลใหปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาการปลูกฝง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเปนไทยและธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

โครงการ

1. โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนมีความรอบรูดานการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ
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92.60 : ผูเรียนมีความรอบรูดานการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการปองกันตนเองจากการเลน การทํากิจกรรม

ส่ิงของมอมเมารูจักดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เด็กระดับปฐมวัยรูและเขาใจวิธีการปองกันตนเองจากการเลน การทํากิจกรรม

ส่ิงของมอมเมารูจักดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 272 230 84.56 42 15.44 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 272 226 83.09 46 16.91 - -

3. ดานสังคม 272 212 77.94 59 21.69 1 0.37

4. ดานสติปญญา 272 198 72.79 73 26.84 1 0.37

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 95

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 91 36.83 36.78 38.33 38.49 +0.16 0.42
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

วิทยาศาสตร 91 34.31 40.72 46.71 38.30 -8.41 -18.00 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 91 50.38 55.44 68.06 59.84 -8.22 -12.08 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
91 39.22 41.56 66.15 49.24 -16.91 -25.56 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 57

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 55 24.47 25.24 30.00 21.31 -8.69 -28.97 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 55 31.45 28.70 40.00 28.82 -11.18 -27.95 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 55 51.19 57.67 85.00 55.06 -29.94 -35.22 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษา

อังกฤษ
55 31.11 34.13 50.00 30.17 -19.83 -39.66 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 91 93.81 86 85 98.84 95 92 96.84

คณิตศาสตร 96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 93 95.88 86 86 100.00 95 88 92.63

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 96 98.97 86 83 96.51 95 95 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 95 97.94 86 85 98.84 95 84 88.42

ประวัติศาสตร 96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 97 100.00 86 77 89.53 95 80 84.21

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 97 100.00 86 85 98.84 95 95 100.00

ศิลปะ 96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 97 100.00 86 86 100.00 95 95 100.00

การงานอาชีพ 96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 97 100.00 86 86 100.00 95 95 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
96 96 100.00 91 91 100.00 93 91 97.85 97 95 97.94 86 81 94.19 95 86 90.53

หนาท่ี

พลเมือง
96 96 100.00 91 91 100.00 93 93 100.00 97 97 100.00 86 86 100.00 95 91 95.79

ภาษาจีน 96 94 97.92 91 90 98.90 93 91 97.85 97 95 97.94 86 84 97.67 95 95 100.00

IEP Math 96 93 96.88 91 82 90.11 93 81 87.10 97 74 76.29 86 46 53.49 95 39 41.05

IEP Science 96 96 100.00 91 80 87.91 93 86 92.47 97 74 76.29 86 57 66.28 95 55 57.89

IEP English 96 95 98.96 91 84 92.31 93 81 87.10 97 66 68.04 86 53 61.63 95 57 60.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 59 35 59.32 64 38 59.38 58 18 31.03

คณิตศาสตร 59 17 28.81 64 21 32.81 58 25 43.10

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
59 46 77.97 64 14 21.88 58 27 46.55

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
59 17 28.81 64 27 42.19 58 28 48.28

ประวัติศาสตร 59 3 5.08 64 29 45.31 58 35 60.34

สุขศึกษาและพลศึกษา 59 59 100.00 64 64 100.00 58 58 100.00

ศิลปะ 59 59 100.00 64 64 100.00 58 58 100.00

การงานอาชีพ 59 59 100.00 64 64 100.00 58 58 100.00

ภาษาตางประเทศ 59 33 55.93 64 45 70.31 58 28 48.28

หนาที่พลเมือง 59 49 83.05 64 28 43.75 58 42 72.41

ภาษาจีน 59 57 96.61 64 25 39.06 58 31 53.45

IEP Math 28 13 46.43 28 12 42.86 31 14 45.16

IEP English 28 7 25.00 28 7 25.00 31 8 25.81

ภาษาอังกฤษ 31 7 22.58 36 8 22.22 27 14 51.85

IEP Science 28 7 25.00 28 11 39.29 31 16 51.61
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 60 39 65.00 66 54 81.82 57 37 64.91

คณิตศาสตร 60 39 65.00 66 44 66.67 57 52 91.23

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
60 59 98.33 66 65 98.48 57 55 96.49

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
60 27 45.00 66 36 54.55 57 32 56.14

ประวัติศาสตร 60 40 66.67 66 42 63.64 57 54 94.74

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 60 100.00 66 66 100.00 57 57 100.00

ศิลปะ 60 58 96.67 66 65 98.48 57 57 100.00

การงานอาชีพ 60 59 98.33 66 58 87.88 57 53 92.98

ภาษาตางประเทศ 60 43 71.67 66 56 84.85 57 51 89.47

หนาที่พลเมือง 60 59 98.33 66 46 69.70 57 54 94.74

IEP Math 30 6 20.00 29 11 37.93 30 10 33.33

IEP English 30 19 63.33 29 16 55.17 30 18 60.00

ภาษาอังกฤษ 30 18 60.00 37 17 45.95 27 17 62.96

IEP Science 30 11 36.67 29 8 27.59 30 22 73.33
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 93

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
30 56.14 49.63 46.54 52.63 +6.09 13.09 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

30 49.44 45.44 34.46 34.36 -0.10 -0.29 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - 0.00 - 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 96

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 70.88 69.05 - -69.05 - -

อานออกเสียง - 69.95 68.56 72.84 - -72.84 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ไมไดสอบ เนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จึงยกเลิกการสอบ
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 95

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 57

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
57.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
57.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
57.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
57.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
57.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
57.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 57.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 57.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 96 - - - - - - - - -

ป.2 91 - - - - - - - - -

ป.3 93 - - - - - - - - -

ป.4 97 - - - - - - - - -

ป.5 86 - - - - - - - - -

ป.6 95 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 60 - - - - - - - - -

ม.2 66 - - - - - - - - -

ม.3 57 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน คือ

รัก เมตตา รับใช ซื่อสัตยและพอเพียง
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน คือ

รัก เมตตา รับใช ซื่อสัตยและพอเพียง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ครูดี มีคุณภาพ รสจ. ครู - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

ผูที่สอบไดคะแนนเต็ม100 คะแนนในการประเมินความสามารถ

ดานคณิตศาสตรจากการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูง

กวาระดับประเทศ

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

การแขงขันกิจกรรมทักษะวิชาการ กลุมโรงเรียนเอกชน ประกวด

มารยาทไทย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

เลานิทานคุณธรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

เพลงคุณธรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

Sudoku นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

โครงงานคณิตศาสตร (สิ่งประดิษฐ) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

โครงงานคณิตศาสตร(ท่ัวไป) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

Science Show นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

นักบินนอย นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

Impromptu Speech นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

Story Telling นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

การพูดภาษาจีน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

การแขงขันวาดภาพระบายสี นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันวาดภาพลายเสน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ประติมากรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันเขียนภาพไทยประเพณี นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

รองเพลงสากล นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ขับรองเพลงลูกกรุง นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ขับรองเพลงลูกทุง นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ดนตรีวงอังกะลุง นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

วงเครื่องลม (Wind Ensemble) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

คัดลายมือภาษาไทย นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ทองอาขยาน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

กวีเยาวชนคนรุนใหม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

พินิจวรรณคดี นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

วรรณกรรมพิจารณ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

เขียนเร่ืองจากภาพ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

เรียงรอยถอยความ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ตอคําศัพทภาษาไทย(คําคมเดิม) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันจักสานไมไผ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

แขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ(Presentation) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

คัดลายมือภาษาไทย นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2562

ทองอาขยาน นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

กวีเยาวชนคนรุนใหม นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ตอคําศัพทภาษาไทย(คําคมเดิม) นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โครงงานกลุมสาระภาษาไทย นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

Sudoku โครงงานคณิตศาสตร (สิ่งประดิษฐ) นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

โครงงานคณิตศาสตร(ท่ัวไป) นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

Science Show นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ประกวดมารยาทไทย นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

เลานิทานคุณธรรม นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

Impromptu Speech นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

Story Telling นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ประกวดโครงงานสาระภาษาตางประเทศ นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

การพูดภาษาจีน นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

แขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

แขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

สรางการตูน แอนิเมชั่น นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

การแขงขันวาดภาพระบายสี นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ประติมากรรม นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ขับรองเพลงลูกกรุง นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

คัดลายมือภาษาไทย นักเรียน - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2562

ทองอาขยาน นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

กวีเยาวชนคนรุนใหม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

พินิจวรรณคดี นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

วรรณกรรมพิจารณ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

เรียงรอยถอยความ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

Suduku นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

คณิตคิดเร็ว นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

โครงงานประเภททั่วไป นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

Science Show นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

เคร่ืองรอนนานปลอยอิสระ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เลานิทานคุณธรรม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

มารยาทไทย นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

รองเพลงคุณธรรม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

แขงขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

แขงขันจักสานไมไผ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

เลานิทานภาษาอังกฤษ Story Telling นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

พูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ตอคําศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

การพูดภาษาจีน นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

สรางการตูน แอนิเมชั่น นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

รองเพลงสากล นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

วงเครื่องลม (Wind Ensemble) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

หนังสือเลมเล็ก นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2
2562

Science Show นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

มารยาทไทย นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

เพลงรองเพลงคุณธรรม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

สวดมนตแปล นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ตอคําศัพทภาอังกฤษ(ครอสเวิรด) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
-

ขับรองเพลงลูกกรุง นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ขับรองเพลงลูกกรุง นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ขับรองเพลงไทย ลูกกรุง ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

ดนตรีวงอังกะลุง ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ดนตรีไทยเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา
2562

Science Show นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562

เลานิทานคุณธรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562

เพลงรองเพลงคุณธรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 -

แขงขันจักสานไมไผ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ครู
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562

วงเครื่องลม (Wind Ensemble) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562

รางวัลผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ดีเดน
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2563

รางวัลผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ดีเดน ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูง

กวาระดับประเทศ

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563

รางวัลผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ดีเดน
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2564

รางวัลผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ดีเดน ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2564

การประกวดส่ือเทคโนโลยี ครู - โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2564

การแขงขันเลานิทานคุณธรรม นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

รวมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน

2564

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

รวมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน

2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

รวมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน

2564

การแขงขันรองเพลงพระราชนิพนธ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

รวมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน

2564

การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

รวมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดีมาก ดีมาก - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 272

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 238 87.50 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 236

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 238

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 233

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 246

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 234 86.03 ดีเลิศ

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 219

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 240

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 260

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 213

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 249

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 234

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 233

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 233

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 228

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 204 75.00 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 213

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 179

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 206
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 213

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 197

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 214

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 214 78.68 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 214

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 259

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 198

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 184

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 208

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 222

สรุปผลการประเมิน 81.80 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเปนเด็กท่ีสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สติปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เน่ืองจากในปการศึกษา

2564 มีการแพรระบาดของสถานการณโรคโควิด -19  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมแบบ Online ผานระบบZoom Onsite ในหองเรียนและ Onhandมี

การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยพัฒนาการดานรางกายไดมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อสงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว

ทรงตัวไดใชมือและตาไดประสานสัมพันธกัน กิจกรรมเสริมประสบการณไดจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการรูจักรักษาสุขภาพอนามัย การลางมือกอนและหลังการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ กอนและหลังการรับประทานอาหารและเขาหองนํ้า การดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการเลนและการทํากิจกรรม รูจักระวังภัยจากบุคคลที่ไมรูจัก สิ่ง

แวดลอมท่ีเส่ียงอันตรายและการดูแลตนเองในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด – 19 ตามหนวยการเรียนรูที่ไดออกแบบไวนอกจากน้ียังมีการแจกอาหารเสริม (นม) โดยให

ผูปกครองมารับนํากลับไปใหเด็กด่ืมที่บาน เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน และใหผูปกครองชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงของเด็กสงมาใหคุณครู

ประจําช้ันทุกเดือน

     การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ไดมีการจัดกิจกรรมสรางสรรคตามหนวยการเรียนรูใหเด็ก ๆ ไดวาดภาพระบายสี เลนสีนํ้า ปนดินนํ้ามัน

ประดิษฐเศษวัสดุตามจินตนาการ และใหมีการนําเสนอผลงานของตนเองผานการจัดกิจกรรมแบบ Online กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย

ประกอบเพลง เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความสุขในการทํากิจกรรมศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ยอมรับและพอใจในผลงานของตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจกลาพูด กลา

แสดงออกและใหเด็ก ๆ ไดทํากิจกรรมสมาธิกอนเริ่มกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online เพื่อฝกใหเด็กมีสมาธิ รูจักควบคุมอารมณตนเอง ยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอยในการทํา

กิจกรรม มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง

     การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรู และจัดกิจกรรมแบบ Online จัดกิจกรรมเสริม
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ประสบการณสงเสริมใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  มีมารยาทในการพูด การฟง การมีสัมมาคารวะและเชื่อฟงผูใหญ ฝกใหเด็กรูจักประหยัด

และพอเพียง เชน การนํากระดาษเหลือใชมาใชในการทํากิจกรรมสรางสรรค

     การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ , เกมการศึกษาตามหนวยการเรียนรู แบบ Online ผานระบบ Zoom ใหเด็กได

สนทนาโตตอบแสดงความคิดเห็น ต้ังคําถามในสิ่งท่ีสงสัย เลาเรื่องราวตาง ๆ ท่ีตนเองไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน มีการบูรณาการสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใน

หนวยการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได สงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงาน

ตามจินตนาการจากการจัดกิจกรรมสรางสรรค และสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ในการใชอุปกรณเทคโนโลยีเขารวมกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ Online เชน การเปด ปดไมคในขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู และมีการประเมินทักษะการอานผานระบบ Video call

     นอกจากน้ียังไดจัดใหมีการประเมินเด็กตามมาตรฐานและการประเมินพฤติกรรมความดีของเด็กระดับปฐมวัยโดยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน

ทางOnline โดยใชGoogle Form

     จากผลการดําเนินงาน พบวา เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกดานอยางสมบูรณเหมาะสมตามวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยมีการวิเคราะหปรับปรุง หลักสูตรเปนประจําทุกป โดยการมีสวน

รวมของครูทุกคน

     ในปการศึกษา 2564 มีสถาณการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 จึงไดมีการออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองตอความตองการและความแตกตางของเด็ก

โดยครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ผานการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมและการบูรณาการตามจุดเนนของโรงเรียนตามอัตลักษณ

     การออกแบบการจัดประสบการณท่ีตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ

ทองถ่ิน

     มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาบุคลากรครู อยางตอเนื่องในทุก ๆ ปการศึกษา

     โรงเรียนจัดครูรับผิดชอบการจัดประสบการณตามความเหมาะสมและประสบการณของครู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online ทางโรงเรียนสงเสริมและสงให

ครูเขารับการ
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     พัฒนาโดยการเขารวมอบรมประชุม สัมมนาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาผานชองทางOnline

     โรงเรียนจัดใหมีสื่อเทคโนโลยี Smart TV คอมพิวเตอร หองศูนยการเรียนรูไวใหบริการและอํานวยความสะดวกสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online สง

เสริมใหครูมีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการสอนแบบ Online

     โรงเรียนจัดทําประกาศมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน     อัตลักษณของสถานศึกษา กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนิน

การ ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบในแตละปการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

     อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําป มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ โดยเครื่องมือประเมินที่

โรงเรียนสรางขึ้นซ่ึงมีความสอดคลองตามาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว และนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานประเมินตนเองในทุก ๆ ปการศึกษา นําผลการประเมินไป

รายงานและใหคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการเผยแพรขอมูลผลการประเมินในเว็บไซดของโรงเรียน นอกจากน้ียังมีการรายงานผลใหครูและผูเกี่ยวของรับทราบ

ในการประชุม นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาในปตอไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 11

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 100.00 11 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 11

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 11

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 11

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 11 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 11

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 11

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 11

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100.00 11 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 11

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 11

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 11

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 11

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 11 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 11
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 11

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 11

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 11

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

     สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะห มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีการบูรณาการอัต

ลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน ไดแก รัก เมตตา ซื่อสัตย รับใช/จิตอาสา พอเพียง ในปการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนแบบ Online

Onhandและ Onsite แตก็ไดมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมกลางแจงครบทั้ง 6 กิจกรรม โดยไมมุงเนน การพัฒนาดานใดดาน

หนึ่งเพียงดานเดียวมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลและสื่อสารพฤติกรรมของเด็กใหผูปกครองรับทราบ ผานการรายงานโดยสมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรูและ

พัฒนาการของเด็กทุกสัปดาห มีระบบดูแลชวยเหลือเด็ก โดยผานกิจกรรม 1 คน 1 พฤติกรรม เพื่อแกปญหาและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

     มีการจัดกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยใหเด็กไดเลือกเลนเรียนรูและลงมือทํา

     มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก Smart TV , Computer ที่พรอมตอการใชงานสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Onlineที่ชวย

กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจัดกิจกรรมบันทึกการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ

     มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันของเด็กโดยมีเครื่องมือและวิธีการประเมินโดยผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย

การประเมินOnline โดยใชGoogle Formใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กอยูกับผูปกครองที่บาน นําผลการประเมินที่ได

มาวิเคราะหและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 741

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 80.00 554 74.76 ดี

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 548

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 552

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 619

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 496

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
80.00 566 76.38 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 554

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 591

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 552

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 603 81.38 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 614

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 592

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 647 87.31 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 669

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 624
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 741 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 741

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 602 81.24 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 611

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 593

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 693 93.52
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 692

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 694

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 675 91.09
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 688

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 662

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 695 93.79
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 695

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 688 92.85
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 680

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 695

สรุปผลการประเมิน 87.23 ดีเลิศ
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

     สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ โดยฝายหลักสูตรและงานวิชาการกําหนดใหครูออกแบบการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ใหมีกิจกรรมสงเสริมทักษะการอาน โดนใหผูเรียนฝกทักษะการอานกอน

เร่ิมเรียน  กิจกรรมวันสุนทรภูและกิจกรรมวันภาษาไทยในรูปแบบออนไลน ท่ีใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง การพัฒนาทักษะดานการเขียนโรงเรียนสงเสริมผูเรียนได

ฝกคัดลายมือโดยครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทย  เปนตน ดานการสื่อสาร ออกแบบการจัดการเรียนรูฝกใหผูเรียนมีการนําเสนอผลงาน การอภิปราย ในการเรียนการสอน

แบบออนไลนซ่ึงนักเรียนสามารถโตตอบกับครูผูสอนได  การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณโดยครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตรออกแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนดานการคิดคํานวณ  สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในดานการคิด  คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น งานพัฒนาความ

สามารถในการคิดและการแกปญหาของนักเรียน เพื่อนําความรูมาใชในการแกไขปญหา  โรงเรียนดําเนินการสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน และการส่ือสาร จากการเรียนแบบออนไลนผานโปรแกรม google meet ,  zoom  โครงการโปรแกรมการเรียน IEP ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความกาวหนา

สถานศึกษามีการจัดกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู

เรียน โดยมีงานวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุมสาระ ๘ กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานวัดและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ๕ ดาน กราฟ

เปรียบเทียบผลการสอบกอนและหลังการเรียนการสอน สงเสริมผูเรียนใหมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตออาชีพ โดยมีงานสรางเจตคติที่ดีและความรูเกี่ยวกับ

อาชีพแกนักเรียน กิจกรรมแนะแนว

       สถานศึกษาสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับความแตกตาง เนนการพัฒนาตามอัตลักษณ ๕ ดานของ

โรงเรียน คือ ความรัก เมตตา ซื่อสัตย  รับใช และพอเพียง โดยไดกําหนดโครงการลูกท่ีดี  กิจกรรมวันพระคัมภีร โครงการรณรงคจิตตารมมหาพรต กิจกรรมสงเสริมความ

เปนไทย การใหความรูเก่ียวกับมารยาทไทย เปนตน

       สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมอยางเหมาะสมตามวัย โดยการจัดใหผูเรียนไดดื่มนมและรับประทานอาหารครบตามหลัก

โภชนาการ งานโภชนาการ โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการรณรงครักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาด โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ใหความรูกับผูเรียนเกี่ยวกับ

เร่ืองการดูแลตัวเองในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนตน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

      โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2562 – 2566 โดยใชวิสัยทัศนรวมของกลุมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กําหนดพันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐและตนสังกัดที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายในเว็บไซตของ

โรงเรียน

      มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อการนําไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบประเมินและปรับปรุงพัฒนางานตามระบบวงจรคุณภาพ

PDCA จัดบุคลากรรับผิดชอบงานตามถนัดและประสบการณ  มีบุคลากรเพียงพอ จัดใหมีทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มี

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งกระจายความรับผิดชอบไปตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน คือ ฝายบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในเรื่อง

การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การคัดกรองนักเรียนประเภทตาง ๆ  ฝายสงเสริมฯ  ทําหนาที่ในการติดตามและสงเสริมดานพฤติกรรมของผูเรียน  ฝาย

บริการฯ  ทําหนาที่ในการติดตามและสงเสริมดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผูเรียน ฝายอภิบาลฯ ทําหนาที่ในการพัฒนาและสงเสริมทางดานจิตใจและการจัดหา

ทุนการศึกษาใหผูเรียน กําหนดใหมีระบบการนิเทศการจัดการเรียนรูครู ปละ 1 ครั้ง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษา ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย (ผูบริหาร ครูและผูปกครอง) ในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนรวมกัน นอกจากน้ี โรงเรียนกําหนด

จุดเนน/นโยบายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 5 ดาน

      โรงเรียนบริหารจัดการงานวิชาการในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

 สอดคลองกับความตองการของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่นและครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย ปการศึกษา 2564  โรงเรียนไม

สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดตามปกติ  เนื่องจาก  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19  จึงจัดการเรียนการ
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สอนในรูปแบบ Online ผานแอปพลิเคชั่น  Zoom VDO Live Youtube ควบคูกับการเรียนแบบ Onsite และ On-hand ดําเนินการประเมินการใชหลักสูตรทั้ง 8 กลุม

สาระ เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

      โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารับการพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีความรู ความสามารถ  โดยใหครูเขารวมประชุม อบรมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบ Onlineและ Onsite  มีการประชุมผูบริหารโรงเรียน เดือนละ 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  ประชุมครูและประชุม

กลุมสาระการเรียนรู  เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือรวมกันศึกษาปญหา วางแผนและกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการมีประสานสัมพันธระหวางครูและผู

ปกครองทางโทรศัพท line เพื่อติดตามพฤติกรรมและติดตามการเรียนของนักเรียนขณะอยูบาน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนรวมกันระหวางบานและโรงเรียน  มีการ

ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอในการประชุมประจําเดือน

      โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน ภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน  จัด

กิจกรรมครูรับผิดชอบเวร ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศรมรื่น สะอาด ปลอดโปรง โดยการจัด

กิจกรรมงานบรรยากาศและสภาพแวดลอมโรงเรียน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมงานจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนและ

เกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและเปนกลุม

      โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการเรียนรูท่ีเหมะสมกับสภาพของสถานศึกษา  มีการพัฒนาและใหบริการระบบเทคโนโลยีสารเทศ โดยจัดใหมีระบบ

Wifi สําหรับใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ติดตั้ง Smart TV ทุกหองเรียน  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการตรวจสอบ

และติดตามเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 43

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 43 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 43

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 43

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 43

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 43

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 43

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 100.00 43 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 43

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 43

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 43

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100.00 43 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 43

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 43

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 43 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 43

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 43

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 43

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 43

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 43 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 43

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 43

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

      สถานศึกษาดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่นและมีการบริหารจัดการหลักสูตร โครงสรางเวลาเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง โดยครู

ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทํากําหนดการการสอน กําหนดการวัดและประเมินผลผูเรียน ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน  เพื่อใหผูเรียน เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ กลาแสดงออก

แสดงความคิดเห็นและสามารถนําเสนอผลงาน สรุปองคความรูนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทั้งน้ีทางโรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน ตามโครงการการจัดหาและจัดทําสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี เชน ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เปนตน เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และบริหารจัดการการเรียนการสอนรวมโดยจัดงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง ครูบันทึกการชวยเหลือนักเรียนในกิจกรรม 1 คน 1

พฤติกรรม  สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน  มีการจัดอบรมใหความรูครูในการจัดทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหา ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูเรียน งานนิเทศการ

จัดการเรียนรู และยังสงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับครู ในการประชุมฝาย การประชุมกลุมสาระ การประชุมครูประจําเดือน ในการใหขอมูลสะทอน

กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคล่ือนไหวรางกายไดคลองแคลว รูจักระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากการเลนและการทํากิจกรรม มีสุขภาพอนามัยและสุข

นิสัยที่ดี มีความรูและเขาใจเก่ียวกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19 สามารถดูแลและบอกวิธีการปองกันตนเองได 2. เด็กระดับปฐมวัยราเริงแจมใส มีความสุขในการเขา

รวมกิจกรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 3. เด็กมีวินัยในตนเอง ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา

วัน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นในขณะเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 2. มีครูเพียงพอครบชั้นเรียนมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ 3. มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณท่ีทันสมัยพรอมตอการใชงานและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online 4. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู 5. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา 2. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

เต็มศักยภาพ 3. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแบบ Online 4. ครูมีการประเมิน

พัฒนาการเด็กแบบ Onlineและรายงานผลการประเมินใหผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณอยูในระดับ ดีเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามคาเปาหมายที่

โรงเรียนกําหนด และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระ ผูเรียนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีวินัยมีความรับผิดชอบ เคารพกติกามารยาททางสังคมและประพฤติตนไดอยางเหมาะสมผู

เรียนมีลักษณอัตลักษณ 5 ดานอยางโดดเดน และมีลักษณะนิสัยที่ดี โดยทําการประเมินอัตลักษณผูเรียนเปนรายเดือนทุกเดือนเพื่อติดตาม โดยใชเครื่องมือประเมินที่

โรงเรียนสรางขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม

เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการ

จัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู

สอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนไดใช

กระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูมีความต้ังใจมุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ครูมีการสรางและพัฒนาสื่อใน

รูปแบบออนไลน เชน สื่อวิดีโอ สื่อ powerpoint มีการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

การใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณจากภาครัฐ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนาใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ การใชเทคนิควิธีการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

การใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากภาครัฐ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

5. แนวทางการพัฒนา

     สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อที่ครูสรางขึ้น ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลาก

หลาย  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด

     สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง

6. ความตองการชวยเหลือ

การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การประกวดส่ือเทคโนโลยี กลุมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปการศึกษา 2564 รางวัลที่ไดรับ กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไดรับ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กลุมสาระสังคมศึกษาไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาสงเสริมใหครูสรางและใชสื่อเทคโนโลยี  แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู  และสงผลงานเขารวมประกวดกับกลุมโรงเรียน

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

สถานศึกษาสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในดานการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  ทักษะดานกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป  และคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะ  อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด

- การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2564 เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน รางวัลที่ไดรับ เหรียญทอง

การแขงขันเลานิทานคุณธรรม การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง การแขงขันรองเพลงพระราช

นิพนธ และการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาสงเสริมใหครูสรางและใชสื่อเทคโนโลยี  แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู  และสงผลงานเขารวมประกวดกับกลุมโรงเรียน

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

สถานศึกษาสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในดานการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  ทักษะดานกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป  และคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะ  อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

จินดาพร นพพะ   ผูอํานวยการ

นฤมล รุงหิรัญ   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส 
ที่  3 / 2564 

เร่ือง   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

_________________________________________ 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เมื่อวันที่ 6  
สิงหาคม พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนดาราจรัส  จึงได้
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน  ระดับปฐมวัย  ปีการศึ กษา 2564     
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ  ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

  
ประกาศ   ณ   วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 
 

    (ลงชื่อ)  
          ( นายจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม ) 

                  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 

ความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 

     1.1  เด็กร้อยละ  90  มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     1.2  เด็กร้อยละ  90  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 
     1.3  เด็กร้อยละ  100  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
     1.4  เด็กร้อยละ  90  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
ที่เสี่ยงอันตราย 
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
     2.1  เด็กร้อยละ  90  ร่างเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
     2.2  เด็กร้อยละ90  รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 
     2.3  เด็กร้อยละ  90  ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน 
     2.4  เด็กร้อยละ  90  มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี 
     2.5  เด็กร้อยละ  90  มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
     2.6  เด็กร้อยละ  90  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
     2.7  เด็กร้อยละ  90  เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
     2.8  เด็กร้อยละ  90  ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
     2.9  เด็กร้อยละ  90  มีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
     3.1  เด็กร้อยละ  90  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง 
     3.2  เด็กร้อยละ  90  ประหยัดและพอเพียง 
     3.3  เด็กร้อยละ  90  มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

     3.4  เด็กร้อยละ  90  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 

     3.5  เด็กร้อยละ  90  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
     3.6  เด็กร้อยละ  100  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 

     4.1  เด็กร้อยละ  100  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
     4.2  เด็กร้อยละ  90  ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 
     4.3  เด็กร้อยละ  90  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
     4.4  เด็กร้อยละ  90  มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
     4.5  เด็กร้อยละ  90  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 
     4.6  เด็กร้อยละ  90  ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  
     1.1  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
     1.2  ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
     1.3  ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือ
ปฏิบัติ (Active learning) 
     1.4  ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 
     1.5  มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

2.  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
     2.1  จัดครูครบชั้นเรียน  
     2.2  จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ 
     2.3  จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
     2.4  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 
     2.5  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
     3.1  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
     3.2  ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  
     3.3  ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัด
กิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
     3.4  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
     3.5  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
     4.1  จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
     4.2  จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
     4.3  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
     4.4  จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ 
เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
     4.5  จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5.  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 

     5.1  อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ 
     5.2  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 
     5.3  มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
     5.4  มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  
     5.5  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัด
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

6.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
     6.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     6.2  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผน 
     6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     6.4   มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
     6.5  นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับยอดเยี่ยม 
1.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
     1.1  ครูร้อยละ  100  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
     1.2  ครูร้อยละ  100  จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.3  ครูร้อยละ  100  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย  
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
     2.1  ครูร้อยละ  100  จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
     2.2  ครูร้อยละ  100  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     2.3  ครูร้อยละ  100  ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
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3.  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
     3.1  ครูร้อยละ  100  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด 
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 
     3.2  ครูร้อยละ  100  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
     3.3  ครูร้อยละ  100  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
     3.4  ครูร้อยละ  100  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 
4.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

     4.1  ครูร้อยละ  100  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  
     4.2  ครูร้อยละ  100  วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วม 
     4.3  ครูร้อยละ  100  นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
     4.4  ครูร้อยละ  100  นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส 
ที่  4 / 2564 

เร่ือง   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

_________________________________________ 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนดาราจรัส  
จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปีการศึกษา 2564  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ  ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

  
ประกาศ   ณ   วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

    (ลงชื่อ) 
          ( นายจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม ) 

                 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 

ความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
     1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
     1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
     1.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
2. .มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

     2.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
     2.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     2.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
3.. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     3.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 
     3.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     4.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
     4.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     5.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  บรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิม 
     5.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 
6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
     6.1  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  
     6.2  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
     1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   
     1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     2.1  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
     2.2  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย  
     -  ผู้เรียนร้อยละ  80  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
     4.1  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
     4.2  ผู้เรียนร้อยละ  90  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
     1.1  กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
     1.2  กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง  กับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
     1.3  กำหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     1.4  นำเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 
     1.5  นำเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
     2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
     2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
     2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
     2.4  สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
     2.5  สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
3.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

     3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
     3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 

     3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
     3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
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4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     4.1  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
     4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

 

     5.1  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
     5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
     5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็น
กลุม่ 
     5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 
     5.5  จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 

 

     6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
     6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
     6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
     6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

     6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้
ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

 

     1.1  ครูร้อยละ  100  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 
     1.2  ครูร้อยละ  100  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
     1.3  ครูร้อยละ  100  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
     1.4  ครูร้อยละ  100  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 
     1.5  ครูร้อยละ  100  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     2.1  ครูร้อยละ  100  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
     2.2  ครูร้อยละ  100  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
     2.3  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     3.1  ครูร้อยละ  100  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก  
     3.2  ครูร้อยละ  100  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     4.1  ครูร้อยละ  100  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
     4.2  ครูร้อยละ  100  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
     4.3  ครูร้อยละ  100  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
     4.4  ครูร้อยละ  100  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู ้

 

     5.1  ครูร้อยละ  100  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     5.2  ครูร้อยละ  100  นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนดาราจรัส  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 คร้ังที่  4 / 2564 
เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2565   เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค ์ อาคารมัธยม 
………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1.  บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม      ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 
2.  บาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง       ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
4.  นางจินดาพร  นพพะ  ผู้อำนวยการ            กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
1.  บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
2.  นายจำนงค ์  เสี้ยวเส็ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
3.  นางสาวนฤมล ดีดพิณ    ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ 
4.  นางเทพี  ชูฤทธิ์  ผู้แทนครู       กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวศรินญา ศรเจริญ 

2.  นายนพเจริญ  วิไลรักษ์ 
3.  นางสาวนันท์ณรัตน์ ธวัชศิลปศร 
4.  นางสาวนิธิรัตน ์ ปานอ่ำ  
5.  นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.15  น. 
 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เชิญชวนให้สงบจิตใจ สวดภาวนาร่วมกันและ
เปิดการประชุมตามวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1  วันที่ 18 มีนาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
และมีการสอบ NT. ในระดับชั้น ป.3 ซึ่งมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมการสอบ 

1.2  วันที่ 22 มีนาคม 2565  โรงพยาบาลบางคล้าเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564  

1.3  แจ้งการลาของคณะกรรมการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  การรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา / อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564  ไมม่ีข้อแก้ไขใด ๆ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2  
      ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตามจำนวน

นักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน  173,240  บาท  และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จำนวน  270,710  บาท  รวมทั้งสิ้น  443,950  บาท   โดยในภาคเรียนที่ 2/2564  โรงเรียน  
ไดร้ับเงินอุดหนุน  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2564   

การดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน พร้อมนำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับเงินและใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนฉบับจริง (ถ้ามี)  เข้ามาติดต่อ
รับเงินอุดหนุนฯ  บริเวณโดมอาคารเซนต์แมรี่ หน้าห้องธุรการ  แยกตามระยะเวลา ระดับชั้นและตามจำนวน
เงินที่ได้รับเงินอุดหนุน ดังนี้   

ระดับชั้น ระยะเวลา ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(บาท) 

อ.1 – อ.3 วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 100 
ป.1 – ป.3 วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 195 
ป.4 – ป.6 วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 195 
ม.1 – ม.3 วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 210 

 
การดำเนินการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 โรงเรียนใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาผู้เรียนในการดำเนินการจัด
กิจกรรม  ดังนี้ 
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  ให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
ที่มาเรียน Onsite ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดทำงานต่าง ๆ  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิ เคชั่น (Online) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน 
แบบฝึกหัด ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของคร ู

อ้างถึงหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ศธ 0263/1700 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  ความว่า  การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียน  อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในโรงเรียนได้ อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึง
การบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อ่ืนใด รวมถึงเหตุอ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและอนามัยของ
นักเรียนต่อไปในภายภาคหน้า ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาสุขภาพของนักเรียนตาม     
แนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 



และกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดีมี
คุณธรรม มีทักษะในการใช้ชีวิต มีความรู้ทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ อ่ืน ทั้งนี้ ใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนสามารถนำเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน การตรวจคัดกรองโรค การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่นักเรียนได้    

โรงเรียนมีการตรวจคัดกรองครู นักเรียนและบุคลากรโดยชุดตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์       
วัดอุณหภูมิและจัดบริการแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือในห้องเรียน ห้องประกอบการและที่อ่างล้างมือ  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2  รายงานผลการดำเนินการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  (ตามจำนวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 64)  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 822 คน       
ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้โอนเงินค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 127 วัน ๆ ละ 7 บาท  เป็นเงิน 
730,758 บาท  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64  โรงเรียนได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จากสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ  จึงได้จัดซื้อนม UHT และออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามารับนมเพ่ือให้นักเรียนกลับไปดื่ม      
ที่บ้าน  โดยกำหนดช่วงระยะเวลาที่เข้ามารับนมพร้อมรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

จากการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและรับอาหารเสริม (นม)  พบว่า  ยังมีผู้ปกครอง
บางส่วนที่ยังไม่เข้ามารับ  โดยโรงเรียนจะติดตามให้มารับภายในภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีเงินค่าอุปกรณ์การ
เรียนที่ผู้ปกครอง/นักเรียนมาติดต่อรับเงินจะส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปี 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดสรรเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปี  โดยโรงเรียนได้รับเงินช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65  และได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งผู้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือฯ 
2.  จัดทำจดหมายแจ้งผู้ปกครองให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อรับเงินที่ฝ่ายบัญชี

การเงินฯ วันที่ 3 – 4 มี.ค. 65 
3.  ผู้ปกครองเข้ามารับเงินช่วยเหลือฯ ที่ฝ่ายบัญชีการเงินฯ เป็นเงินสด จำนวน 20 คน เป็นเงิน 

40,000 บาท 
4.  จัดทำแบบสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ แบบหลักฐานการจ่ายเงินและเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้ปกครองที่มารับเงิน  ส่งให้ศึกษาธิการจังหวัด  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  แผนการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนดาราจรัส  ได้วางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นเตรียม

อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,295 คน  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการเตรียม



ความพร้อมในเรื่องบุคลากร สถานที่ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้  ได้ขอความ
ร่วมมือครูให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และแนะนำนักเรียนให้มาเรียน  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 – 2564  
ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน  ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนลดลงทำให้จำนวนห้องเรียนในระดับเตรียมอนุบาล
ลดลง 1 ห้องเรียน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2565 

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามประมาณการจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 
10 พ.ย. 64 โดยในระดับชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 จำนวน 70% สำหรับชั้นอ่ืนๆ ตามอัตราการเลื่อนไหล 70% 
ซึ่งมีนักเรียนตามประมาณการ  จำนวน 674 คน  เป็นเงิน 976,846 บาท  จำแนกตามรายะเอียด  ดังนี้   
 

 
 

ชั้น 

 
จำนวน 
(คน) 

เงินอุดหนุน  
รวมเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

ค่าหนังสือ
เรียน (บาท) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 
(บาท) 

เคร่ืองแบบ
นักเรียน 
(บาท) 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ

ผู้เรียน (บาท) 
อ.1 – อ.3 158 31,600 15,800 47,400 33,970 128,770 
ป.1 – ป.6 388 282,111 75,660 139,680 93,120 590,571 
ม.1 – ม.3 128 116,705 26,880 57,600 56,320 257,505 

รวม 674 430,416 118,340 244,680 183,410 976,846 
 
อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2565 
 

ชั้น 
เงินอุดหนุน 

ค่าหนังสือเรียน 
(บาท) 

อุปกรณ์ 
การเรียน (บาท) 

เครื่องแบบ
นักเรียน 
(บาท) 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

(บาท) 
อ.1 – อ.3 200 100 300 215 

ป.1 656 195 360 240 
ป.2 650 195 360 240 
ป.3 653 195 360 240 
ป.4 707 195 360 240 
ป.5 846 195 360 240 
ป.6 859 195 360 240 

 



 
ชั้น 

เงินอุดหนุน 
ค่าหนังสือเรียน 

(บาท) 
อุปกรณ์ 

การเรียน (บาท) 
เครื่องแบบ
นักเรียน 
(บาท) 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

(บาท) 
ม.1 808 210 450 440 
ม.2 921 210 450 440 
ม.3 996 210 450 440 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

5.2  การขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ตามจำนวนนักเรียน

ประมาณการ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.1 – ป.6  จำนวน 548 คน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

5.3  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ปีการศึกษา 2565 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กำหนดรูปแบบประกาศค่าธรรมเนียม

การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ของโรงเรียนเอกชนในระบบแบบใหม่  โดยให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุก
โรงเรียน  จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามรูปแบบใหม่ที่กำหนด ตั้งแต่           
ปีการศึกษา 2564  โดยต้องให้ผู้อนุญาตลงนามรับทราบ ตามมาตรา 20(3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ก่อนประกาศเผยแพร่และจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  โรงเรียนดาราจรัส  จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อ่ืน  ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

๑.  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
     ๑.๑  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
     (๑)  ชั้นเตรียมอนุบาล      ภาคเรียนละ     ๕,๐๐๐   บาท   (ปีละ   ๑๐,๐๐๐ บาท) 
     (๒)  ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ – ๓  ภาคเรียนละ     ๒,๔๐๐   บาท   (ปีละ   ๔,๘๐๐   บาท) 
     (๓)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ ภาคเรียนละ     ๒,๑๐๐   บาท   (ปีละ   ๔,๒๐๐   บาท) 
     (๔)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ ภาคเรียนละ     ๑,๖๕๐     บาท   (ปลีะ   ๓,๓๐๐   บาท) 
     ๑.๒  อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน (บาทต่อปี) 

 
รายการ 

ระดับการศึกษา  
 

หมายเหตุ 
ก่อนประถม  

ประถม 
 

มัธยม
ต้น 

ชั้น
เตรียม
อนุบาล 

ชั้น
อนุบาล 

หมวด ๑ ค่าอาหาร 
๑.  ค่าอาหารกลางวัน 
๒.  ค่าอาหารเสริม (นม) 

 
๗,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๗,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๗,๒๐๐ 

- 

 
๘,๒๐๐ 

- 

 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

 

 



 
รายการ 

ระดับการศึกษา  
 

หมายเหตุ 
ก่อนประถม  

ประถม 
 

มัธยม
ต้น 

ชั้น
เตรียม
อนุบาล 

ชั้น
อนุบาล 

หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 
๑.  ค่าเครื่องใช้แรกเข้า 
๒.  ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 

 
๗๐๐ 

- 

 
๗๐๐ 
๑๐๐ 

 
๗๐๐ 
๑๐๐ 

 
๗๐๐ 
๑๐๐ 

 
ให้เก็บครั้งเดียว 
เก็บปีละครั้ง 

หมวด ๓ เบ็ดเตล็ด 
๑.  ค่าซักฟอก 
๒.  ค่าประกันอุบัติเหตุ 
๓.  ค่าตรวจสุขภาพ 
๔.  ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

- 
๒,๔๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 
๑๕๐ 

๒,๔๐๐ 

 
- 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

๒,๔๐๐ 

 
- 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

๒,๔๐๐ 

 
เฉพาะระดับเตรียมอนุบาล/อนุบาล 
เก็บปีละครั้ง 
เก็บปีละครั้ง 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

หมวด ๔ รายการที่โรงเรียน
ให้บริการเพิ่มเติม 
๑.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  ค่าปฏิบัติการทาง 

 ภาษาต่างประเทศ 
๓.  ค่าเรียนดนตรีไทย 
๔.  ค่าเรียนดนตรีสากล 
๕.  ค่าชุดทดลองหรือ 

 อุปกรณ์เสริมพิเศษนอก 
 หลักสูตร 

๖.  ค่าเรียนพิเศษและกิจกรรม 
 เสริม 

๗.  ค่าเรียนโปรแกรมพิเศษ 
 ภาษาอังกฤษ 

๘.  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 
๙.  ค่าเรียนว่ายน้ำ 
๑๐.  ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 

 
 

๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

๒,๒๕๐ 

 
 

- 
๔,๐๐๐ 

 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๒๕๐ 

 
 

- 
๔,๐๐๐ 

 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
ป.๑ – ๓ 
๒,๑๐๐ 
ป.๔ – ๖ 
๑,๕๐๐ 

 
 

- 
๔,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

 
 

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
 

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
 

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
ตามความสมัครใจ 

หมายเหตุ   ๑.  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์  ทางโรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียม  เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม 
                  การเรียนการสอน (วิชาคอมพิวเตอร์) เพิ่มเติม  จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง / ปีการศึกษา   
                  เกินกว่าจำนวนชั่วโมงท่ีรัฐกำหนด 
         ๒.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ระดับเตรียมอนุบาล  ผู้ปกครองสามารถ 
                  แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ 



๒.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศนี้  จำแนกเป็นชั้นเรียนที่รับและไม่รับเงินอุดหนุน
รายบุคคล  ดังนี้ 
(๑)  ชั้นเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  ได้แก่  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ / ชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ ๑ – ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
      (๒)  ชั้นเรียนที่นักเรียนไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  ได้แก่  ชั้นเตรียมอนุบาล 
๓.  เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนให้ผู้ปกครองและ/หรือนักเรียน      
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนักเรียนที่เรียนอยู่
แล้วไว้ก่อนเปิดภาคเรียน  หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  
๑๕  วัน  โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บพร้อมทั้งออก
หลักฐานแสดงผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ขอลาออก 
(๒)  กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนักเรียนที่มา     เข้า
เรียนใหม่ไว้แล้ว  หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกภายใน ๗ วันทำการตั้งแต่ก่อนเปิด  
ภาคเรียน  โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนให้ครึ่งหนึ่งพร้อมทั้งคืน
หลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนในวันที่ขอลาออก 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

(ลงชื่อ) 
   ( นายจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม ) 

               ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราจรัส 
 
ได้รับทราบประกาศตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 
  (..........................................................................) 

    ผู้อนุญาต 
ทั้งนี้  ไดจ้ัดส่งประกาศดังกล่าว  ให้ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือลงนามผู้อนุญาตต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 



5.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ทั้งระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก/คุณภาพผู้ เรียน  โรงเรียนสร้างแบบประเมินโดยใช้ Google form        

ส่งแบบประเมินให้ครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมประเมินนักเรียนที่บ้าน ร่วมกับการ
นำผลการประเมินใน อบ. และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ครูประเมินโดยใช้แบบประเมินที่โรงเรียนสร้างข้ึน   

สรุปผลการประเมิน   
ระดับปฐมวัย     

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ม.1 ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ผลการดำเนินงาน 
-  บรรลุตามค่ าเป้ าหมายที่ ตั้ งไว้  2 
มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 66.67    
-  ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 
มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 33.33   

ม.2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ม.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ   
โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ        
จึงทำให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ม.1 ดีเลิศ ดีเลิศ ผลการดำเนินงาน 
-  บรรลุตามค่ าเป้ าหมายที่ ตั้ งไว้  3 
มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 100   

ม.2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ม.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ทั้งนี้  โรงเรียนได้นำผลการประเมินมารายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบในการนำผลการ
ประเมินไปจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของ สช. (E-Sar) จัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด (รสจ.)  รายงานผลการประเมินให้ครูทราบ
ในการประชุมครู  เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีการศึกษา 2565  และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ผลการประเมินฯ ลงใน Facebook  และเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

กรรมการ  การพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยการจัดทำหนังสือ  แบบเรียนประกอบการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 



กรรมการ  ปีการศึกษา 2564  ถือเป็นวิกฤตในเรื่องการจัดการศึกษา  จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  และยังถือเป็นโอกาสที่ดีของครูในการพัฒนาการจัดการเรียบนการสอนใน
รูปแบบ ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจวิธีการสอนของครูมากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและนำ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
นัดหมายประชุมครั้งต่อไป     วันที่       มิถุนายน  2565 
 
ปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 
 

       
ลงชื่อ ________________________________ 
                     (นางจินดาพร   นพพะ)   
            ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 

 
ลงชื่อ ________________________________ 
                   (นายจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม)   
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนดาราจรัส 
ที่  59 / 2564 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report  :  SAR)   ปกีารศึกษา  2564 

-------------------------------------------------------------------- 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545,(ฉบับที่ 3)     

พ.ศ. 2553  ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนิ นการอย่างต่อเนื่อง         
ซึ่งข้ันตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลใน
การนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป  และนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   ดังนั้น  ทางโรงเรียนดาราจรัส        
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี (SAR)  ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1.  นายจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน ประธาน 
2.  นางจินดาพร  นพพะ  ผู้อำนวยการ   รองประธาน 
3.  นางเทพี  ชูฤทธิ์  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ กรรมการ 
4.  นางสาวศรินญา ศรเจริญ  ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ กรรมการ 
5.  นายนพเจริญ  วิไลรักษ์  ผู้ช่วยฝ่ายบริการฯ  กรรมการ 
6.  นางสาวนันท์ณรัตน์ ธวัชศิลปศร ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลฯ  กรรมการ 
7.  นางสาวนิธิรัตน ์ ปานอ่ำ  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี การเงินฯ  กรรมการ 
8.  นางพรทิพย์  กาญจนกุล หัวหน้าระดับปฐมวัย  กรรมการ 
9.  นายพงศ์พันธ์  พุ่มตระกูล หัวหน้าระดับประถมศึกษา กรรมการ 
10.  นายนพเจริญ วิไลรักษ์  หัวหน้าระดับประถมศึกษา กรรมการ 
11.  นางน้ำฝน  ปั่นปอ  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา  กรรมการ 
12.  นางปราณี  พ่ึงเจริญ  ตัวแทนครูระดับปฐมวัย  กรรมการ 
13.  นายไชยสิทธิ์ พุ่มสุข  ตัวแทนครูระดับประถมศึกษา กรรมการ 
14.  นางสาวกชพร โพธิทอง  ตัวแทนครูระดับมัธยมศึกษา กรรมการ 
15.  นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ  ผู้ช่วยฝ่ายสำนักบริหาร  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานประจำปี  นำเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดส่งศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  และสำนักงานการศึกษา รสจ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

 

 

 



 

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ   วันที่   1   กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2565 
 
 

ลงชื่อ                            
  ( นางจินดาพร   นพพะ ) 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอืสาธารณชนรับทราบ 

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาราจรัส www.dcs.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.dcs.ac.th/main/index.php/selfdcs-dcs 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



แผนผังอาคารสถานที ่
   

แผนภาพที ่1 แสดงอาคารสถานทีแ่ละพืน้ทีโ่ดยรอบโรงเรยีน (ผงัรวมและชมุชน) 
 

 
 

แผนภาพที ่2 แสดงพืน้ที/่อาคารสนบัสนนุการบรกิาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาคารเซนต์แมรี ่
2. โรงอาหารประถม 
3. ลานจอดรถ 
4. สนามฟุตบอล 
5. อาคารมัธยม 
6. อาคารเซนตล์อเรนซ ์
7. ลานอเนกประสงค ์
8. ร้านสหกรณ ์
9. ป้อมยาม 
10. สนามเด็กเล่น 
11. ลานอเนกประสงค์ 
12. โรงอาหารมัธยม 
13.ห้องพยาบาล 
14.วัดแม่พระประจักษ ์
ที่ลูร์ดบางคล้า 

1 

1 
6 

3 2 
4 5 

3 
11 8 

10 

9 

12 

13 
13 

14 



แผนผังบริเวณโรงเรียน/อาคารเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพถ่ายทางอากาศของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 

 

     พ้ืนที่ในเส้นสีเขียว Safety Zone 
     พ้ืนที่ในเส้นสีเหลืองบริเวณคัดกรอง 
     พ้ืนที่ในเส้นสีแดงSchool Isolation 

 



แผนผังอาคารเรียนเซนต์แมรี่ ชั้นที่ 1 
 
 

ห้องน้ำ 
 
 

บันได 2 

ห้องเตรียมอนุบาล ห้องพยาบาล  ห้องสหกรณ์ 
 
 

บันได 1 
ห้องเรียนอนุบาล 

1/2 
 
 

    

ห้องเรียนอนุบาล 
1/1 

 
 

    

 
พ้ืนที่อเนกประสงค์ 

 
 

    

ISOLATION 
ROOM 

    

 
 

    

ทางออก     
บันได 3 
 

ห้องประชุม 
 

ห้อง
วัดผลฯ
ห้อง 

ฝ่าย
วิชาการ 

ห้องลงเวลา ห้องฝ่าย
บริการฯ/
ส่งเสริมฯ/
อภิบาลฯ 

 
 

     ห้องธุรการ 

ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้อง
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 12 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

4 ม. 

8 ม. 8 ม.       8 ม. 4 ม. 12 ม. 



แผนผังอาคารเรียนเซนต์แมรี่ ชั้นที่ 2 
 
 

ห้องน้ำ 
 
 

บันได 2 

ห้องเรียนอนุบาล 
2/1 

 

ห้องเรียนอนุบาล 
2/3 

 

ห้องเรียนอนุบาล 
2/2 

 

ห้องเรียนอนุบาล 
1/3 

 
 

บันได 1 
 
 

ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

    
    

 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

    
    
    
  

 
  

บันได 3 
 
 
ห้องพักครู 
 

ห้องเรียนอนุบาล 
3/1 

 

ห้องเรียนอนุบาล 
3/2 

 

ห้องเรียนอนุบาล 
3/3 

 

ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

12 ม. 

8 ม. 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 

12 ม. 

8 ม. 8 ม. 



แผนผังอาคารเรียนเซนต์แมรี่ ชั้นที่ 3 
 
 

ห้องน้ำ 
 
 

บันได 2 

ห้องเรียน 
ป.2/1 

 

ห้องเรียน 
ป.1/3 

 

ห้องเรียน 
ป.1/2 

 

ห้องเรียน 
ป.1/1 

 
 

บันได 1 
 

ห้องเรียน 
ป.2/2 

 
 

    
    

 
ห้องเรียน 
ป.2/3 

 

    
    
    

 
ห้องเรียน 
ป.3/1 

 
 

ห้องเรียน 
ป.3/2 

 

    

บันได 3 
 
 
ห้องพักครู 

 
ห้องเรียน 
ป.3/3 

 
 

 
ห้องเรียน 
ป.4/3 

 

 
ห้องเรียน 
ป.4/2 

 

 
ห้องเรียน 
ป.4/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

12 ม. 

8 ม. 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 

12 ม. 

8 ม. 8 ม. 



แผนผังอาคารเรียนเซนต์แมรี่ ชั้นที่ 4 
 
 

ห้องน้ำ 
 
 

บันได 2 

ห้องเรียน 
ป.6/1 

 

ห้องเรียน 
ป.5/3 

 

ห้องเรียน 
ป.5/2 

 

ห้องเรียน 
ป.5/1 

 
บันได 1 

 
ห้องเรียน 
ป.6/2 

 

    
    

 
ห้องเรียน 
ป.6/3 

 

    
    
    

 
ห้องเรียน 

เสริม 
 
 

ห้องเรียน 
ดนตรี 

 

    

บันได 3 
 
 
ห้องพักครู 

 
ห้อง 

ศิลปะ 
 

 
ห้อง 

คณิตฯ 
 

 
ห้องเก็บของ 

 
ห้องเรียน 
คำสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 



แผนผังอาคารเรียนเซนต์แมรี่ ชั้นที่ 5 
 
 

ห้องน้ำ 
 
 

บันได 2 

ห้องผู้บริหาร 
 
 

ห้องประชุม  
 
 

บันได 1 
 

ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

    
    
    
    
    

 
ห้องเรียน 
นาฎศิลป์ 

 
 

ห้องเก็บเอกสาร 
 
 

    

บันได 3 
 
 
ห้องพักครู 

 
ห้องเรียน 

การงานอาชีพ 
 

 
ห้องเก็บของ 

 
ห้องเรียน 
ดนตรีไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 8 ม. 

8 ม. 8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 

12 

ม. 



แผนผังอาคารเรยีนมธัยม ขนาดหอ้ง 8 x 8 เมตร 
 

ชั้น4 
ห้องดนตรี 

บันได 
ห้องเก็บ

ของ 
ห้องว่าง ห้องว่าง 

 
ห้องคอมฯ บันได 

 
ห้องเก็บของ 

 

ชั้น3 
ห้องศิลปะ 

บันได ห้องนาฏศิลป์ ห้องว่าง 
ห้อง 

พักครู 
ห้อง 

ลูกเสือ 
บันได 

 
ห้องพระ 

 

ชั้น2 
ห้อง ม.3/2 

บันได 
ห้อง 

พักครู 
ห้อง 

ม.3/1 
ห้อง 

ม.2/2 
ห้อง 

ม.2/1 

ห้อง 
ม.1/2 

 
บันได 

 
ห้อง ม.1/1 

 

ชั้น1 
ห้อง

วิทยาศาสตร์ 
บันได 

ห้อง
พยาบาล 

 
ห้องประชุม ห้องสมุด บันได 

ISOLATION 
ROOM 

 
 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

 
๑.  งานบริหาร
จัดการและ
พัฒนาหลักสูตร
และงานวิชาการ
สถานศึกษา 
๒. งานส่งเสริม
การพัฒนาและ
กำกับติดตาม
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ 
8 กลุ่ม 
๓.  งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๔.  งานพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๕.  งานวัดและ
ประเมินผล
ผู้เรียน 
๖.  งานสร้าง
และพัฒนาสื่อ
การเรียน 
๗.  งานส่งเสริม
งานวิจัยในชั้น
เรียน 
๘.  งาน
มาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ๑.  งานบริหาร
จัดการงานฝ่าย
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๒.  งานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียน 
๓.  งานควบคุม
และกำกับ
ติดตามเพื่อการ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
นักเรียน 
๔.  งานประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียน 
๕.  งาน
มาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ๑.  งานบริหาร
จัดการงานฝ่าย
บริการและ
กิจการนกัเรียน 
๒.  งานอนามยั
และโภชนาการ 
๓.  งานอาคาร
สถานที่ / 
สิ่งแวดล้อม 
๔.  งานบำรุง
ซ่อมแซม 
๕.  งานกิจการ
นักเรียน 
๖.  งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
๗.  งาน
มาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๑.  งานบริหาร
จัดการงานฝ่าย
อภิบาลแพร่
ธรรม 
๒.  งาน
มาตรฐาน
โรงเรียน
คาทอลิกสนาม
แพร่ธรรม 
๓.  งานศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

 ๑.  งานบริหาร
จัดการฝ่าย
ธุรการ / การเงิน 
๒.  งานสาร
บรรณ 
๓.  งานทะเบียน 
๔.  งาน
ประชาสัมพันธ ์
๕.  งานการเงิน
และบัญช ี
๖.  งานพัสดุ
ครุภัณฑ์และ
ร้านค้าโรงเรียน 
๗.  งาน
มาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 ๑.  งานบริหาร
จัดการฝ่าย
สำนักบริหาร 
๒.  งานสัมพันธ์
ชุมชน 
๓.  งานวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔.  งาน
เลขานุการและ
ประสานงาน
คณะกรรมการ
โรงเรียน 
๕.  งาน
มาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนดาราจรัส  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  

คณะกรรมการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหาร
หลักสูตรและ
งานวิชาการ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริการ
กิจการ
นักเรียน 

 

ฝ่ายอภิบาล
แพร่ธรรม 

 

ฝ่ายบัญชี – 
การเงินฯ 

 

ฝ่ายสำนัก
บริหารฯ 

 

ผู้อำนวยการ 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



โครงสร้างเวลาเรียน     ระดับประถมศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

๒๕๖๓ 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑-๓ 
(IEP) 

ป.๔-๖ 
(IEP) 

ป.๔-๖ 
(ปกติ) 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) ๙๖๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

หน้าที่พลเมือง  (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาจีน    (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ  (เพ่ิมเติม)  - - ๔๐ 

รวมเวลาเรียน  (เพ่ิมเติม) ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ 

ช.ม. / ป ี
๑,๐๔๐ 
ช.ม./ป ี

๑,๐๘๐ 
ช.ม./ป ี

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน     ระดับมัธยมศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

๒๕๖๓ 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา 
ม.๑-๓ 
(ปกติ) 

ม.๑-๓ 
(IEP) 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 

• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

หน้าที่พลเมือง  (เพ่ิมเติม) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
คณิตศาสตร์  (เพ่ิมเติม) - ๔๐  (๑ นก.) 
ภาษาอังกฤษ  (เพ่ิมเติม) ๘๐  (๒ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
ภาษาจีน    (เพ่ิมเติม) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

รวมเวลาเรียน  (เพ่ิมเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ ช.ม./ป ี ๑,๑๖๐ ช.ม./ป ี

หน่วยกิต ๒๖ นก. ๒๖ นก. 
 



undefined
 

(โรงเรียนดาราจรัส)



 
 

 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราจรัส 

โรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010  ตั้งอยู่เลขที่  44  ถนนวัฒนปรีดา  ตำบลบางคล้า  อำเภอ      
บางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24110  เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  0-3854-1403  โทรสาร 0-3854-2059       
e-mail : Daracharas2010@hotmail.com  website : www.dcs.ac.th  ได้ รับอนุญ าตจัดตั้ งเมื่ อ วันที่  3  
เมษายน  พ.ศ.  2490  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 ปรัชญา  การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของ 

พระเจ้า 
คติพจน์  ความรู้  คู่คุณธรรม  นำวินัย  ใฝ่สร้างสรรค์  เท่าทันสังคม 

 คำขวัญ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สะอาด 
 สีประจำโรงเรียน   ฟ้า – ขาว 
 ตราโรงเรียน ประกอบด้วย  

 
 
 

 
 

รูปดาวและแถบแสง หมายถึงแม่พระที่เป็นดาวประจำท้องฟ้าส่องแสงจรัสเจิดจ้า  เป็นเครื่องหมาย
นำทางให้กับผู้ที่เดินทางในยามค่ำคืนไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย  เป็น
แสงสว่างนำทางทุกคนในสถานศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จใน
ชีวิต 

รูปดาวห้าแฉก 2ดวง หมายถึงคติพจน์ของโรงเรียนทั้ง 5ด้าน  คือความรู้คู่คุณธรรม 
   นำวินัยใฝ่สร้างสรรค์เท่าทันสังคมซึ่งนำมาใช้เป็นเป้าหมายใน 
   การจัดการศึกษา 
รูปผู้หญิงพนมมือ หมายถึงสัญลักษณ์การประจักษ์มาของพระแม่มารีย์เป็นชื่อ 
   สถานศึกษาในอดีตโดยใช้ชื่อโรงเรียนแม่พระประจักษ์และเปลี่ยน 
   มาเป็นดาราจรัสในภายหลัง ทำให้ทราบถึงภูมิหลังของการจัดตั้ง 
   โรงเรียน 
รูปนก   หมายถึงความรู้คุณธรรมและสันติซึ่งโรงเรียนใช้เป็นหลัก 

ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนดาราจรัส  เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เดิม
โรงเรียนมีชื่อว่า “โรงเรียนแม่พระประจักษ์”  เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนประชาบาล  โดยประชาชนด้วย
เงินทุนของวัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2490  มีจุดประสงค์เพ่ือรับใช้สังคม  อบรมเด็ก–เยาวชนให้มี
การศึกษา  คุณธรรมและระเบียบวินัย  มีบาทหลวงเศียร  โชติพงษ์  เป็นเจ้าของ  ต่อมาได้จัดการดำเนินตาม

mailto:Daracharas2010@hotmail.com
http://www.dcs.ac.th/


 
 

นโยบายของรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์  ตามใบอนุญาตที่ 1 / 2490และได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม    
รุ่งเรืองผล  เป็นผู้จัดการ  นายมนัส  วิสุทธิวรรณ  เป็นครูใหญ่  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราจรัส”   

ปี พ.ศ. 2491  “โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ทำให้ฐานะการเงินโรงเรียน   
ดีขึ้น การเรียนการสอนดีขึ้นเป็นลำดับ 
 ปี พ.ศ. 2409  ได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  
17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เนื่องจากจำนวนนักเรียนทวีขึ้นทุกปี  เป็นเหตุให้อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่พอกับ
จำนวนนักเรียน  จึงมีการต่อเติมอาคาร  ขยายห้องเรียนเพิ่มให้พอกับจำนวนนักเรียน 
 ปี พ.ศ. 2528  ได้เปิดรับนักเรียนแผนกอนุบาลเพ่ิมขึ้น  ระยะแรกใช้อาคารประถมส่วนหนึ่งเป็นที่เรียน
ของอนุบาลชั่วคราว  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2531  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารอนุบาลแยกออกจากอาคารประถม  
เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลได้มีบริเวณของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งได้เปิดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2532  ได้รับ
อนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวนทั้งหมด  1,125  คน 
 ปี พ.ศ. 2538  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารประถม  แทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดและห้องเรียนไม่พอกับ
จำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  เป็นอาคารคอนกรีตสูง  4  ชั้น  จำนวน  22  ห้องเรียน  ได้รับอนุญาตให้ใช้
เป็นอาคารเรียนได้เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ตามใบอนุญาตที่ ฉช.32/2535  และให้รับนักเรียนได้
ทั้งหมดจำนวน  1,410  คน 

ปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลังโรงอาหาร 1 
หลังห้องเรียนห้องประกอบการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน  และในช่วงปิดภาคเรียนได้
ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเดิม  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ “เซนต์แมรี่”  และอาคาร
อเนกประสงค์เซนต์ลอเรนซ์   ซึ่งประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน  จำนวน  2  สนาม   
ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  มีการพัฒนาอาคารสถานที่ปรับสภาพภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงามอย่างต่อเนื่อง     
 ปีการศึกษา  2551  ได้ดำเนินการย้ายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไป
เรียนทีอ่าคารเรียนหลังใหม่ (เซนต์แมรี่)  และอาคารหลังเดิมได้ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–3 

ปีการศึกษา  2553  ได้ดำเนินการขอขยายระดับและเพ่ิมหลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพ่ือเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2554   

ปัจจุบันปีการศึกษา  2564  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จำนวน  1,028  คน  ครูและบุคลากร  จำนวน  96  คน  โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม   ทำหน้าที่เป็น   
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ   นางจินดาพร  นพพะ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ 

 




