
 87 

สวนที่ 3  
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

********** 
 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
2558 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง 2557) ที่ไดกําหนดไวในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ไดสรุปผลตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

3.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับตัวบงชี้ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม พิจารณาจากคารอยละ ตามเกณฑ
พิจารณาในแตละตัวบงชี้ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ คารอยละ แปลคุณภาพ 
1   0.00 - 44.99 ปรับปรุง 

2 50.00 - 59.99 พอใช 

3 60.00 - 74.99 ดี 

4 75.00 - 89.99 ดีมาก 

5              90.00 - 100 ดีเยี่ยม 
 

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 ดานคุณภาพผูเรียน 

 มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย (5)  

ตัวบงช้ี 
จํานวนเดก็ คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

คา
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

1.1  มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  (1) 560 535 95.54 0.96 ดีเยี่ยม 97 X 

1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  (1.5) 560 548 97.86 1.47 ดีเยี่ยม 97  

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  (1.5) 560 552 98.58 1.48 ดีเยี่ยม 97  

  1.4  หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และ 
       ส่ิงเสพติด  (1) 

560 552 98.58 0.99 ดีเยี่ยม 97  
 

ผลรวม   97.64 4.90 ดีเยี่ยม   

หมายเหตุ     ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  1 

วิธีการพัฒนา. (Awareness + Attempt)   
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย โดยโรงเรียนกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหเด็กรูจักการเคลื่อนไหว มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน 
มีสมรรถภาพทางกายสมวัย ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก 
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กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล งานงานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมปองปรามสิ่ง 
เสพติดและอบายมุข โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย 
แบบประเมินพัฒนาการเด็กดานรางกาย แบบบันทึกสุขภาพเด็ก จากโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา บันทึกการตรวจสุภาพ ชั่งน้ําหนัก 
และวัดสวนสูง แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบบสรปุประเมิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมกิจกรรม/โครงการ เปนตน 

ผลการพัฒนา  (Achievement)   
 เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีทักษะในการเคลื่อนไหวรางกาย   
การใชและการประสานสัมพันธกันของกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก มีความสัมพันธระหวางมือกับตา สามารถเลนและออกกําลังได
โดยไมเหนื่อยงาย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองไดตามวัย เชน ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา ปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันดวยตนเองได เชน การแปรงฟน การเขาหองน้ํา การรับประทานอาหารที่มีประโยชน  นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติ
ตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถบอกโทษ ปฏิเสธส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ส่ิงเสพติด และระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตรายไดเหมาะสมตามวัย 

จุดเดน 
    1. เด็กสวนใหญมีทักษะการเคลื่อนไหวได คลองแคลว เหมาะสม และสามารถหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เล่ียงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติดไดเหมาะสมตามวัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
      - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 1  มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 

 มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนเดก็ คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

2.1  ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง (1) 560 545 97.24 0.97 ดีเยี่ยม 94  
2.2  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก (1) 560 545 97.24 0.97 ดีเยี่ยม 94  
2.3  ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย (1)  560 545 97.24 0.97 ดีเยี่ยม 94  
2.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ (2) 560 549 98.10 1.96 ดีเยี่ยม 94  

ผลรวม   97.46 4.87 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2  

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  โดยโรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดาน
คุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กมีความราเริงแจมใส      
มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหเด็กรูจักควบคุมอารมณตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
และชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยมีการดําเนินการ
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พัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมนิทานสัมพันธ  กิจกรรมหองสมุด งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี  
โครงการทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 3  โครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย  โครงการวันหรรษา โครงการประกวดมารยาทไทย  
โครงการรักธรรมะ กิจกรรมรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล งาน
สงเสริมลักษณะอันพึงประสงค  โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ดานอารมณและจิตใจ แบบสรุปประเมินของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม บันทึกการทํากิจกรรมภายในและนอกหองเรียน สรุปรูปเลมแผนงาน กิจกรรม/โครงการ เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 เด็กไดแสดงถึงสภาวะจิตใจที่มีความราเรงิ แจมใส มีความมั่นใจ กลาแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ ความรูสึก         
มีความอดทน อดกลั้น สามารถชื่นชมในผลงานของตนเอง ทั้งทางดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ เชน กลาพูด 
กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ ความรูสึกตนเอง มีความอดทน อดกลั้น สนใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ นอกจากนนี้ยังแสดงความชื่นชม และสนใจเขารวมกิจกรรม โดยมีความสุขขณะทํางานศลิปะ เสียงเพลง และกิจกรรมดาน
ดนตรี เชน การทําทาทางประกอบรองเพลง ฟงเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ สนใจธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ไดเหมาะสมตามวัยและสถานการณ 

จุดเดน 
 1. เด็กสวนใหญ ราเริง แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก ควบคุมอารมณตนเองได และมีความชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ ไดเหมาะสมกับวัย  

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  2   มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 

 มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม (5)   

ตัวบงช้ี 
จํานวนเดก็ คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู 
       อาจารย (2) 

560 545 97.25 1.95 ดีเยี่ยม 95  

3.2  มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน (1) 560 545 97.25 0.97 ดีเยี่ยม 95  
3.3  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (1) 560 549 98.00 0.98 ดีเยี่ยม 98  
3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1) 560 549 98.00 0.98 ดีเยี่ยม 98  
3.5  เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมี 
       ภราดรภาพ (BSG.) 

560 549 98.00 - ดีเยี่ยม 98  

3.6  ไมละเลยการกระทําความดี (BSG.) 560 549 98.00 - ดีเยี่ยม 98  
ผลรวม   97.63 4.88 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  3 

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคม โดยโรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

เปาหมายที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม กลยุทธที่ 5 ปลูกฝงใหเด็กมีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ครูอาจารย มี

ความซื่อสัตย สุจริต ประหยัด ชวยเหลือแบงปน และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ กลยุทธที่ 6 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กรูจักเลนและ

ทํางานกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน กษัตริย ประพฤติตนตามวัฒนธรรม

ไทย และศาสนกิจตามที่ตนนับถือ โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการปลูกฝงความ

กตัญู โครงการรกัธรรมะ งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3 

โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมนิทานสัมพันธ โครงการวันหรรษา โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย งานสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย โครงการของขวัญมือสอง โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ได

ประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินพัฒนาการดานสังคม แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานนโนบายและแผน  

แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 เด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลง สามารถจัดเก็บของเลนของใชเขาที่ รูจักการรอคอยลําดับกอนหลังมีความรับผิดชอบ     

การปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ เชื่อฟง มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของ พอแม ผูปกครอง และครู มีความซื่อสัตยสุจริต ไมนํา

ทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนทําความผิด มีน้ําใจ เอื้อเฟอ แบงปนชวยเหลือผูอื่น ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ปฏิบัติตามและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทานอาหาร  

ตลอดจนแสดงความเคารพตอผูอื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือไดตามวัย รูจักใชสิทธิ เสรีภาพ ปฏิบตัิ

ตนตอตนเอง ตอผูอื่นดวยความรัก และเคารพ โดยไมลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น มีความรักตอเพื่อนรวมหอง รวมโรงเรียน  

มีความเปนพี่เปนนองในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และตางสถาบัน ชวยเหลือผูอื่น แบงปนส่ิงของ และทําความดีตามโอกาสตาง ๆ  

ที่สามารถที่ทําไดเหมาะสมตามวัย   

จุดเดน 
1. เด็กสวนใหญรูจักใชสิทธิ เสรีภาพ ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่นดวยความรักและเคารพ และสามารถเลน ทํากิจกรรม 

ยอมรับฟงความคิดเห็น ปฏิบัติตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  3   มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 
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 มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนเดก็ คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

4.1  สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรัก 
       การเรียนรู (1) 

560 544 97.14 0.97 ดีเยี่ยม 95  

4.2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจาก 
       ประสบการณการเรียนรู (1) 

560 544 97.15 0.97 ดีเยี่ยม 95  

4.3  มีทักษะทางภาษาที่สมวัย (1) 560 544 97.14 0.97 ดีเยี่ยม 95  
4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (1) 560 544 97.15 0.97 ดีเยี่ยม 95  
4.5  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค (1) 560 545 97.28 0.97 ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม   97.17 4.85 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  4  

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคม โดยโรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายที่ 4 เด็กมีพัฒนาการสติปญญา กลยุทธที่  7 สงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ใฝรูสมวัย รักการเรียนรู มีความเขาใจ ใช
ภาษาพูดและทักษะการฟง อาน เขียน ที่ส่ือความหมายไดเหมาะสมกับวัย และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู กลยุทธที่ 8 สงเสริมใหเด็กใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และสามารถ
แกปญหาไดเหมาะสมตามวัย กลยุทธที่ 9 สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคผานการทํางานทาง
ศิลปะ เลาเรื่อง ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางเหมาะสม โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
กิจกรรมหองสมุด  กิจกรรมนิทานสัมพันธ  งานการเรียนการสอน โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมผลิตส่ือการสอน 
โครงการจัดซื้อส่ือสําเร็จรูป โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 
จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินพัฒนาการดานสติปญญา แบบประเมินแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานนโนบายและแผน สรุปรูปเลมกิจกรรม/โครงการ เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
เด็กมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ มีความมุงมั่นและแสวงหาความรูตามความสนใจจาก    

มุมหนังสือ หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ิงตาง ๆ รอบตัว มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูตาม 
สาระที่ควรรูในหลักสูตร เชน สถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงตาง ๆ รอบตัวเด็ก ตามประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ 
ตามบริบทของครอบครัว และชุมชน มีความเขาใจและใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรู และเขาใจดวยภาษาพูด ฟงเรื่องราว ทาทางการ
อาน การเขียนหลากหลายรูปแบบ สามารถสะทอนความคิด และความรูสึกภายในของเด็กได และสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นได
อยางเหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู โดยใชการสืบเสาะหาความรูโดยการสังเกต สงสัย ถามคําถาม คาดคะเนคําตอบ 
ออกแบบวิธีการหาความรู ลงมือทํา บันทึกการรู นําเสนอขอมูลการเรียนรูไดเหมาะสมกับวัยเด็ก ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร      
ในการแสวงหาความรู โดยมีการแกปญหา การใหเหตุผลการสื่อสาร การสื่อความ การนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ได มีความ 
สามารถในการถายทอดความคิด และจินตนาการ ผานการเคลื่อนไหว และสรางสรรค ผลงานมีความละเอียด แปลกใหม และ
หลากหลายไดเหมาะสมกับวัย 
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จุดเดน 
 1. เด็กสวนใหญมีจิตนาการและความคิดสรางสรรค ผลงานมีความละเอียด มีความแปลกใหม หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  4   มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 4 (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  คือ  

                               “ยืดมั่นสัจธรรม  มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” 

ตัวบงช้ี 
จํานวนเดก็ คิดเปน

รอยละ 
ระดับ 
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 
4.1  (BSG.) ยึดมั่นสัจธรรม 560 554 98.89 ดีเยี่ยม 98  
4.2  (BSG.) มีความวิริยะ อุตสาหะ 560 551 98.40 ดีเยี่ยม 91  
4.3  (BSG.) รับผิดชอบตอสังคม 560 549 98.11 ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม   98.47 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  4 (BSG.)   

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียน “ยืดมั่นสัจธรรม  มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” โดยโรงเรียนไดกําหนดไว 
ในยุทธศาสตรที่ 4 ดานอัตลัษณของสถานศึกษา เปาหมายที่ 4 (BSG.) เด็ก “ยืดมั่นสัจธรรม  มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอ
สังคม” กลยุทธที่ 30 สงเสริมใหเด็ก ยึดมั่นสัจธรรม กลยุทธที่ 31 สงเสริมใหเด็ก มีความวิริยะ อุตสาหะ กลยุทธที่ 32 สงเสริมใหเด็ก 
มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวัจนพิธีกรรมเปด-ปด
การศึกษา กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต โครงการปฐมนิเทศผูปกครองใหม โครงการสายสัมพันธบานกับ
โรงเรียน งานการเรียนการสอน กิจกรรมแขงขันกรีฑาอนุบาลเอกชนอําเภอศรีราชา กิจกรรมแขงขันกรีฑาอนุบาล กิจกรรมหองสมุด 
งานกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค โครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย โครงการวันหรรษา โดยเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานนโนบายและแผน สรุปรูปเลม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม  เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
เด็กแสวงหา เขาถึงและเห็นคุณคา ของความเปนจริงของธรรมะ ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือในการพัฒนาตนเอง      

ใหเปนบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากลได เชน การเขารวมกิจกรรมวันเขาพรรษา การเขารวมโครงการอนุรักษ
ประเพณีไทย การเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทง และการเขารวมกจิกรรมวันสงกรานต เด็กมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจในการ
ฝาฟนความยากลําบาก จนบรรลุตามเปาหมายได เชน การเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ ทําใหเด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามความถนัด สนใจ ตามความแตกตางของเด็ก โดยฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ     
การเผชิญสถานะการณ การประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา เด็กไดเรียนรูประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการ
อาน และเกิดใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งเขารวมการแขงขันประเภทตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  นอกจากนี้เด็กยังรูจัก
บทบาทและรับผิดชอบ ตามหนาที่ตอตนเองและตอบุคคลอื่น ไดเหมาะสมตามวัย เชน การเขารวมกิจกรรมสรางสรรคสังคม สงเสริม
ใหเด็ก และผูปกครองมีน้ําใจ โดยการบริจาคส่ิงของ อุปกรณการเรียน และทุนการศึกษาและอยางอื่นที่จําเปน นําไปชวยเหลือ
แบงปนผูที่ดอยโอกาส เปนตน 
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จุดเดน   
1.  เด็กไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในสัจธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนบัถือ มีวิริยะอุตสาหะ ฝาฟนความยากลําบากจนบรรลุ 

เปาหมาย และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม สามารถพัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ เห็น

ประโยชนแกผูอืน่และสังคม ไดเหมาะสมตามวัย  
จุดที่ควรพัฒนา  
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  4 (BSG.)  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

 ดานการจัดการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนคร ู คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

5.1  ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด  

       การศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใชใน 

       การจัดประสบการณ (2) 

21 21 98.12 1.96 ดีเยี่ยม 97  

5.2  ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับ  

       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบ  

       การณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความ  
       แตกตางระหวางบุคคล (2) 

21 21 98.16 1.96 ดีเยี่ยม 97  

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก (2) 21 21 98.02 1.96 ดีเยี่ยม 97  
5.4  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ  

       พัฒนาการของเด็ก (2) 

21 21 97.62 1.95 ดีเยี่ยม 97  

5.5  ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการ  

       ของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล  

       พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง (2) 

21 21 98.27 1.97 ดีเยี่ยม 97  

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ  

       และใชผลในการปรับการจัดประสบการณ (2) 

21 21 99.51 1.99 ดีเยี่ยม 98  

5.7  ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา (2) 21 21 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  
5.8  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง (2) 21 21 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  
5.9  ครูมีวุฒิและความรู ความสามารถในดานการศึกษา 

       ปฐมวัย (2) 

21 21 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  

5.10  ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง เพื่อใช  

         ประโยชนในการพัฒนาเด็ก (2) 

21 21 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  
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ตัวบงช้ี 
จํานวนคร ู คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

5.11  ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาที่ 

         สําเร็จประโยชนสูงสุด (BSG.) 

21 21 99.04 - ดีเยี่ยม 98  

5.12  ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี ดวยการ 

         ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

         สูงสุด (BSG.) 

21 21 99.04 - ดีเยี่ยม 98  

5.13  ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.) 21 21 99.04 - ดีเยี่ยม 98  
ผลรวม   98.31 19.67 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  5     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษา เปาหมายที่ 5 บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่ 10 สนับสนุนใหครูผูสอนเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติการจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถนําไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรู กลยุทธที่ 11 สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดประสบการณ ที่

สอดคลองกับหลักสูตร และจัดประสบการณที่หลากหลายและสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล กลยุทธที่ 12 สงเสริมใหครู 

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู โดยใชทักษะกระบวนการที่หลากหลาย บริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก กลยุทธที่ 13 สงเสริม 

สนับสนุนใหครูใชส่ือ เทคโนโลยี ที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรู ตลอดเวลาและภมิูปญญา

ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดประสบการณ กลยุทธที่ 14 สงเสริมใหครูผูสอนไดรับการพัฒนา ในเรื่องการวัดและประเมินพัฒนา 

การอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลใหผูปกครอง กลยุทธที่ 15 สงเสริมใหครูผูสอนมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการเรียนรูที่

รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัดประสบการณ กลยุทธที่ 16 สงเสริมพัฒนาใหครูมีวุฒิ ความรู ความสามารถในดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย และจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก กลยุทธที่ 17 สงเสริมและพัฒนาใหครู

มีความวิริยะอุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาที่ สําเร็จประโยชนสูงสุด ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ดีดวยการ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานหลักสูตร 

งานนิเทศและการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด กิจกรรมผลิตส่ือการสอน กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 

3  งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค  กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน กิจกรรมนิทานสัมพันธ โครงการจัดซื้อ

เครื่องเสียงแผนกปฐมวัย โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษส่ิงแวดลอม กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กิจกรรมจัดหา

อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร โครงการปฐมนิเทศผูปกครองใหม โครงการของขวัญมือสอง โครงการสายสัมพันธ

บานกับโรงเรียน กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร กิจกรรมฟนฟูจิตใจครูนับถือศาสนาตาง ๆ กิจกรรมชมรมครู 

ผูปกครอง ศิษยเกาคาทอลิก กิจกรรมบริหารโบสถประจําโรงเรียน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือน

มีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานนโนบายและแผน บันทึกการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูของครู บันทึกการเขารวม แบบประเมินบุคลากรครูประจําป บันทึการขาด/ลา/มาสาย บันทึกครูที่ไดรับรางวัล

ตาง ๆ สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement) 
 ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย ธรรมชาติ โครงสรางของหลักสูตรปฐมวัย คุณลักษณะตามวัย
ของเด็ก สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ เชื่อมโยงความรูความเขาใจ สูการจัดทําหนวยการเรียนรู การจัด
ประสบการณ การจัดกิจกรรมประจําวัน และการประเมินพัฒนาการ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย คือ รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมดุล ครูสงเสริม     
ใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเนนสรางความสัมพันธระหวางครูกับเด็กและเกื้อกูลสรางสภาพแวดลอม สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก       
มีการใหรางวัล ชื่นชมตอพฤติกรรมที่เหมาะสม ทําใหเด็กมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของโรงเรียนในสิ่งที่ดีงาม      
มีการใชส่ือและเทคโนโลยีอยางหลากหลาย เลือกใชส่ือที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับกิจกรรม มีการใชเครื่องมือวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก ครูมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการนํา
ผลการวิจัยในชั้นเรียน ไปพัฒนาการจัดประสบการณ ที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัดประสบการณ แกปญหา และ
พัฒนาการเด็ก มีการจัดบรรยากาศอบอุนคลายบาน มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเลน/มุมเสริมประสบการณ มีวัสดุอุปกรณ
หลากหลาย ครูแสดงความรูสึกที่ดีตอเด็ก และผูปกครอง สอบถาม รับฟงความคิดเห็น ชื่นชม พูดคุยดวยความเปนมิตร แสดงน้ําใจ
ไมตรียิ้มแยม แจมใสอยางสม่ําเสมอ มีการจัดทําขอมูลเด็กที่เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นรองรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการ
เรียนรูของเด็ก นอกจากนี้ครูยังมีความรูความสามารถ มีวุฒิการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ กําหนด ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด เขาใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ นําหลักธรรมมาใชชีวิตประจําวัน เปนแบบอยางที่ดี 
ในการปฎิบัติ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย พัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ เขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง 
ครอบครัวและสังคม ใหความรวมมือในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรัก ความสามามัคคีในหมูคณะ รวมทั้ง
รวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา  

จุดเดน 
1. ครูสวนใหญมีความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และครูมีการวิจัย นําผลการวิจัยมา

พัฒนาการจัดการเรียนรูแกปญหาพัฒนาเด็ก  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
  - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  5   มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
 
 มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

6.1  ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (3) 99.59 2.99 ดีเยี่ยม 98  

6.2  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา   
       เด็กปฐมวัย (3) 

99.59 2.99 ดีเยี่ยม 98  

6.3  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมิน 
       ผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ (3) 

98.67 2.96 ดีเยี่ยม 98  

6.4  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) 

98.67 2.96 ดีเยี่ยม 98  
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ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

6.5  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ (3) 99.02 2.97 ดีเยี่ยม 98  
6.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัด  
       การศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(3)  

99.02 2.97 ดีเยี่ยม 98  

6.7  เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
       ปฐมวัย (2)   

85.71 1.71 ดีมาก 94 X 
 

6.8  ผูบริหารมีความแนวแนอุดมการณ และปฏิบัติตนตามกฎบัตร 
       การศึกษามงฟอรต (BSG.) 

97.90 - ดีเยี่ยม 97  

6.9  ผูบริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษา 
       ไดสําเร็จประโยชนสูงสุด (BSG.) 

97.93 - ดีเยี่ยม 97  

6.10  ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัต ิ
         ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

98.65 - ดีเยี่ยม 97  

6.11  ผูบริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG.) 98.00 - ดีเยี่ยม 97  
6.12  ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงเปน 
         สวนหนึ่งของการบริหารจัดการ (BSG.) 

97.90 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 97.18 19.55 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  6      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   (แกโครงการแลว) 
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษา เปาหมายที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่      

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่ 18 ผูบริหารเขาใจ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน ภาวะ 
ผูนํา มีความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูลผลการประเมินผลหรือการวิจัย   
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ และการจัดการ กลยุทธที่ 19 ผูบริหารพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ตามที่กําหนดในดานวิชาการ งบประมาณ และการบริหารทั่วไป กลยุทธที่ 20 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ ใหคําแนะนํา คําปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา กลยุทธที่ 21 
สงเสริมใหผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง เพื่อเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีความวิริยะอุตสาหะ 
มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษาไดสําเร็จประโยชนสูงสุด แนวแนในอุดมการณและปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ กลยุทธที่ 22 ผูบริหารยดึหลักธรรมา 
ภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  งานนโยบายและแผน   
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร  กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
กิจกรรมใหขวัญและกําลังใจ งานประกันคุณภาพการศึกษา (Stakeholder) งานงบประมาณ งานตรวจสอบ งานนิเทศการเรียนการ
สอน งานบริหารแผนกปฐมวัย งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน กิจกรรมชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกาคาทอลิก กจิกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก งานการเงิน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานนโนบายและแผน  
แบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน แบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน สรุปรูปเลมแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม  เปนตน 
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ผลการพัฒนา  (Achievement) 
 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ ปรัชญาแนวคิดหลักการ  และจุดมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย  สามารถวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในปจจุบันสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเปนผูนํา มีความคิดริเริ่มวิธีการใหม ๆ  

มาพัฒนาปรับปรุงและเผยแพร แนะนําใหบุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใชเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน 

ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู เด็ก ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่น ไดรับขอมูลและใหขอมูลสารสนเทศ

ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ดําเนินงาน

ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา และใชขอมูลการประเมินผลหรือผลการวิจัย มาใชในการบริหารจัดการศึกษา สงเสริม และ

พัฒนาคุณภาพเด็ก ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบ ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานและ

สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรอยางตอเนื่องและเปนระบบ ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใชหลักสูตรปฐมวัย การจัด 

การเรียนรู สรางพัฒนา และเลือกใชส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจ

อยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา มีการการสํารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารยึดแบบอยางที่ดีของนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต หลักสันติวิธี ยุติธรรม มีความซื่อสัตย ประหยัด รับผิดชอบในหนาที่   

รักเมตตา เอื้อาทร ตอเพื่อนรวมงาน และผูเรียน เปนผูอํานวยความสะดวก สงเสริมพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา และเปนแบบ 

อยางที่ดีในการทุมเท เสียสละ อดทน อุทิศตน เปนผูรับใชและพัฒนาองคกร ผูบริหาร มีความมุงมั่น อุตสาหะ มีความขยันหมั่นเพียร   

นําหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ มีสวนรวมในกิจกรรม ที่

สงเสริมในการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนนับถือ ผูบริหารใชหลักธรรมมาภิบาล ในการบริหารจัดการศึกษา ไดแก หลักคุณธรรม    

หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา มีการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษา

นําระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2553  ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการในการดําเนินงาน กํากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

แผนงาน กิจกรรม โครงการ มีคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับ 

ติดตาม รักษาระบบ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555 

จุดเดน 
 1. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให

คําแนะนํา ปรึกษาอยางหลาหลายและมีประสิทธิภาพ  
ส่ิงที่ควรพัฒนา 
 1. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน รับทราบผลการดําเนินการของโรงเรียนยังไมทั่วถึง 
แนวทางการพฒันา 
 1. จัดทําแผนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเรียน ผูปกครง และชุมชน รับทราบผลการ

ดําเนินงานอยางทั่วถึง ผานทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งเอกสารสิ่งพิมพและส่ืออิเลคทรอนิกส 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  6  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ (4) 

100 4.00 ดีเยี่ยม 100  

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย (4) 

98.42 3.94 ดีเยี่ยม 98  

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย (4) 

98.42 3.94 ดีเยี่ยม 98  

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน 

และทองถิ่น (4) 

97.99 3.92 ดีเยี่ยม 97  

7.5 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน (4) 98.06 3.92 ดีเยี่ยม 97  

7.6 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตาม กฎบัตรการศึกษา มงฟอรต  

      (BSG.) 

98.06 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.58 19.72 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  7      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษา เปาหมายที่ 7 สถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษา  

อยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 23 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ    

กลยุทธที่ 24 เสริมสรางระบบ และกลไก ใหผูมีสวนรวม และจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจ หลักการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย กลยุทธที่ 25 จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน และตอบสนองความตองการ ความ 

สามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานหลักสูตร   
กิจกรรมผลิตส่ือการสอน งานนิเทศการเรียนการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน งานวัดผลประเมินผล งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค งานบริหารแผนกปฐมวัย การเรียนการสอน งานกีฬา งานกิจกรรม กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงาน กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการเรียน งานหองสมุด กิจกรรมดูแลความสะอาด
และวัสดุส้ินเปลือง กิจกรรมดูแลรักษาภูมิทัศน กิจกรรมดูแลความสะอาดและวัสดุส้ินเปลือง กิจกรรมดูแลรักษาภูมิทัศน กิจกรรม
ซอมบํารุง ตอเติม ตกแตงอาคารสถานที่ กิจกรรมซอมบํารุงระบบไฟฟาและโทรศัพท กิจกรรมซอมบํารุงระบบประปา กิจกรรมซอม
บํารุงระบบความเย็น โครงการซอมรอยรั่วอาคารตาง ๆ งานส่ิงแวดลอม งานสาธารณูปโภค งานซอมบํารุง โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงาน 
นโนบายและแผน สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม แบบประเมินแตละแผนงาน โครงการ กิจกรรม แบบบันทึกการซอมบํารุง
ตาง ๆ ของฝายอาคารสถานที่ เปนตน 
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ผลการพัฒนา  (Achievement)  
 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ จุดหมายของหลักสูตร ตลอดจนเปาหมาย

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิดความตระหนักและ

เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เชน การประชุมผูปกครอง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การประชุมครูระดับปฐมวัย     

การประชุมกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ การประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ ผูปกครอง เพื่อทําความเขาใจ และขอความ

รวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมประสบการณใหเด็ก ทําใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา มีการ

วางแผนการดําเนินงาน มีการโครงการ กิจกรรม เพื่อใหพอแม ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูนําทองถิ่นและผูมีสวน

เกี่ยวของ เกิดความตระหนัก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อ

พัฒนาเด็กใหมีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ โดยใหเด็กไดออกกําลังกายประกอบจังหวะดนตรี และเพลง กิจกรรมแขงขันกรีฑาสี 

และกีฬาภายนอก เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ โดยใหแขงขันกีฬาตาง ๆ และรวมเชียร กิจกรรมกลางแจง 

เพื่อใหเด็กพัฒนากลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ พัฒนาการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 กิจกรรมเสรี เพื่อเด็กไดฝกการสังเกต และการ

สํารวจ โดยจัดกิจกรรมมุมเสรี ทุกหองเรียน เด็กเลือกเลนส่ิงของตาง ๆ ตามความถนัด และความสนใจ  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ     

เปนตน โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ระดมสรรพกําลังและทรัพยากร  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงานผลการดําเนินงาน     

และมีการนําผลที่ไดจากการสรุปรายงานไปปรับปรุงพัฒนา มีการสรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน 

และทองถิ่น มีสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา มีคณะกรรมการดําเนินงานรวมประชุม และเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน งานคริสตมาส งานราตรีสัมพันธ ศึกษาดูงานทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนไดจัด

ประชุมผูปกครอง พบครูประจําชั้น ทุกระดับชั้น เปนประจําทุกป เพื่อเปนการคัดเลือกผูแทนผูปกครองแตละหอง จัดตั้งคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองนักเรียน สนับสนุนใหผูปกครองทุกระดับช้ัน พบกับครูประจําชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เชน โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน งานปฐมนเิทศและประชุมผูปกครอง การเชิญ

วิทยากรมาใหความรูแกเด็ก เปนการสงเสริม สนับสนุนให ผูปกครองและครูไดรวมกันพัฒนาศักยภาพผูเรียนรวมกัน มีการจัสภาพ

แวดลอม  ใหเปนบรรยากาศคาทอลิกตามกฏบัตรการศึกษามงฟอรต โดยจัดใหมีรูปปนแมพระ รูปปนนักบุญตาง ๆ  รูปภาพทาง

ศาสนา ประติมากรรมไวทุกอาคาร มีวัดนอยสําหรับสวดภาวนา หรือทําพิธีทางศาสนา มีการสวดภาวนา การนาํภาวนา บทเทศน 

ขอคิดกอนเขาพิธีการที่สําคัญ ผูบริหารดําเนินชีวิต ที่เปนแบบอยางตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต รณรงคกิจศรัทธา

ในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันฉลองแมพระ วันนักบุญหลุยส การใชชื่ออาคารตามศาสนนาม เชน อาคารโดนาเซียง อาคารมงฟอรต  

เปนตน 

จุดเดน  
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการทุกดานสูงสุด

ตามศักยภาพ เหมาะสมตามวัย ตามความสามารถ ความแตกตาง ธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็ก 
จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  7  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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 มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

8.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1) 98.93 0.99 ดีเยี่ยม 97  
8.2  จัดทําและดาํเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 

        ศึกษาที่มุงคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 

97.78 0.98 ดีเยี่ยม 97  

8.3  จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ (1) 97.00 0.97 ดีเยี่ยม 97  
8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินคุณภาพภายในตาม  

       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5) 

98.93 0.49 ดีเยี่ยม 97  

8.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน  

       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (0.5) 

97.78 0.49 ดีเยี่ยม 97  

8.6  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1) 98.93 0.99 ดีเยี่ยม 97  
8.7  สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ  

       การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 

98.93 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.23 4.91 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  8      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษา เปาหมายที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน  

ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กลยุทธที่ 26 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามการดําเนินงานตาม

แผนฯ ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธที่ 27 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธที่ 28 พัฒนาการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557)  กิจกรรมกํากับติดตามใหแตละฝายดําเนินการตามแผน  กิจกรรม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแตละฝาย แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  แผนงานตรวจ

ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอก  แผนงานสารสนเทศ  โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือน

มีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย  แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน รายงาน

ผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของแตละฝาย สรุปเปรียบเทียบ

กับเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ป 2555-2559  แบบสอบถามการนําขอมูลสารสนเทศแตละฝายไปใช

ประโยชน  รูปเลมรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการตรวจประเมินมาตรฐาน

การศึกษาจากมูลนิธิฯ รูปเลมโครงการ/กิจกรรม แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement)   
 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555 เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา และนําไปใชในการวางแผน และ

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดจัดโครงสรางการบริหารออกเปน 8  ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ  ฝาย

กิจการนักเรียน ฝายบริการ ฝายอาคาสถานที่ ฝายธุรการ - การเงิน ฝายกิจกรรมพิเศษ สํานักผูอานวยการ และฝายนักเรียนประจํา 

ทําใหการบริหารงานเปนอิสระ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานสูง แตละฝายมีการแบงงานออกเปนหนวยงานยอย มีการบริหาร

จัดการภายใตนโยบายของฝายและโรงเรียน มีคําส่ังแตงตั้งบุคลากรเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษา 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง  2557) เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายใหเกิดการพัฒนาองคกร และนําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาลงสูการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในบริหารจัดการศึกษาตามเปาหมาย มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

โรงเรียน มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ รองรับเปาหมายครอบคลุมทุกเปาหมายตามแผนพัฒนาฯ มีการกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ มีการสรุปและประเมินผล เพื่อนําผลมาวิเคราะห ประเมินแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีการ

สรุปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเปาหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนขอมูลพัฒนาผลการดําเนินงาน โครงการ 

กิจกรรม ในปการศึกษาตอไป มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนา ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา

พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข พัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา มีการ

จัดรายงานประจําป ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หลังจากสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเสร็จส้ินในแตละป

การศึกษา เผยแพรแกบุคลากรและสงหนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้โรงเรียนยังไดรับมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ภายในโรงเรียน จากงานมาตรฐาน ฝายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา มาปรับใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

จุดเดน   
1. สถานศึกษามีการบริหารงานและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 

ประเทศไทย และมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ที่เปนรายงานประจําป  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  8  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู   

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

9.1  เปนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรใน   

       สถานศึกษา (2.5) 

99.00 2.48 ดีเยี่ยม 97  

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษาระหวาง 

       สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ (2.5) 

98.38 2.46 ดีเยี่ยม 97  

9.3  สถานศึกษาสรางกลไก โครงสราง และวิธีการตาง ๆ ในกระบวน  

       การศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และสงเสริมการดําเนินงานและ  

       การพัฒนารวมกับบุคคลและองคกรตาง ๆ  ตลอดจนใหการ 

       สนับสนุนตอบรรดาผูดอยโอกาสตาง ๆ (BSG.) 

98.94 - ดีเยี่ยม 97  

9.4  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของ 

       โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะ  

       กรรมการ/คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

       แหงประเทศไทย (BSG.) 

98.94 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.69 4.94 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  9      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู เปาหมายที่ 9 สถานศึกษามีการสรางสงเสริม  

สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู กลยุทธที่ 29 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

ใหมีการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีการดาํเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ กิจกรรมดูแลความสะอาดและวัสดุส้ินเปลือง กิจกรรมดูแลรักษาภูมิทัศน กิจกรรมซอมบํารุง ตอเติม ตกแตงอาคารสถานที่  

กิจกรรมซอมรอยรั่วอาคารตาง ๆ  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษส่ิงแวดลอม กิจกรรมนิทานสัมพันธ  กิจกรรมหองสมุด 

โครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย กิจกรรมทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห กิจกรรมทุนการศึกษานักเรียนในความ

อุปการะ กิจกรรมทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ งานประสานสมาคมผูปกครองและครูและสมาคมศิษยเกาฯ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานหลักสูตร งานนิเทศการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนา งานอภิบาล

และอาสาพัฒนา โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย   

แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน  สรุปรูปเลมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ แบบประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เปนตน 

 

 

 



 103 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
โรงเรียนไดดําเนินการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ โดยไดดําเนินการจัดงาน/โครงการ       

เพื่อสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู จัดใหมีการประชุมผูปกครองทุกระดับช้ันภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปการศึกษาละ 2 

ครั้ง เพื่อชี้แจงและใหขอมูลตาง ๆ ที่ผูปกครองควรทราบในวันประชุมผูปกครองพบครูประจําชั้น รวมกับสมาคมผูปกครองและครู  

จัดงานราตรีสัมพันธอนุรักษวัฒนธรรมไทย มีการตรวจสุขภาพใหกับผูเรียน โดยโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีการเชิญวิทยากร      

ที่มีความรูดานตาง ๆ ในทองถิ่นมาบรรยายใหผูเรียนไดฟงภายในโรงเรียน เปดโอกาสใหสถาบัน องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดูงาน จัดทํา

โครงการรับนักศึกษาฝกสอน โดยรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา แผนงานอภิบาลและอาสาพัฒนา จัดกิจกกรรม

สงเสริมใหคณะครู และผูเรียน ไดมีโอกาสชวยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผูดอยโอกาส รูจักการแบงปน ใหความรักและ

เมตตามนุษยดวยกัน จัดสงคณะครู และผูเรียน เขารวมกิจกรรมที่หนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งหนวยงานของภาครัฐและภาค 

เอกชนอยางสม่ําเสมอ เชน สงผูเรียนเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันตาง ๆ สงคณะครูเขารวมเปนคณะกรรมการ และรวม

ประชุม อบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชิญสมาคมศิษยเกาฯ สมาคมผูปกครองและครู และชุมชนเขารวม

กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมการสรางเครือขายการทํางาน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการหรือมีสวนรวมใน

กิจกรรม เชน เปนคณะกรรมการฝายวิชาการ ของมูลนิธิฯ จัดทําหนังสือตํารากลาง เปนคณะกรรมการรวมของสมาคมผูปกครอง

และครูฯ กิจกรรมวันสายสัมพันธ วันครู 3 โรงเรียน เปนตน  

จุดเดน  
 1. สถานศึกษาสราง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากร 

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งทางตรงและทางออม  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  9  มีคุณภาพระดับ..ดเียี่ยม.. 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย  (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา  

         วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

10.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2) 98.30 1.97 ดีเยี่ยม 94  

ผลรวม 99.15 4.97 ดีเยี่ยม   
 

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  10      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 5 ดานมาตรการสงเสริม เปาหมายที่ 10 สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมาย    

ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย กลยุทธที่ 33 สนับสนุนใหจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ     

ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ดังนี้ กิจกรรม    

รับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 โครงการแสดงผลงานของนักเรียนอนุบาล กิจกรรมนิทานสัมพันธ กิจกรรมหองสมุด โครงการปลูกฝงความ

กตัญู โครงการรักธรรมะ โครงการเสริมสรางความสัมพันธบานกับโรงเรียน โครงการบานวิทยาศาสตรนอย โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจรรม ของงาน

นโยบายและแผน  แบบประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  บันทึกนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและไมพึงประสงค สรุป

รูปเลมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปนตน  

ผลการพัฒนา (Achievement)  
          โรงเรียนจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557) แผนปฏิบัติ

การประจําป  2558 ที่จัดทําขึ้นจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก โครงการ กิจกรรมสอดคลอง

กับวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และกลยุทธ ของโรงเรียน และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บุคลากร 

ผูเกี่ยวของและผูเรียนไดปฏิบัติพันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตร ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด มีแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม และจุดเนน ไดรับการกํากับติดตาม และนิเทศอยางสม่ําเสมอ มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม 

ที่สนับสนุนสงเสริมผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมี

สวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามพันธกิจที่กําหนดอยางครบถวน

และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฎิบัติ ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียน และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน ทองถิ่น ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และ

พันธกิจดานผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนดและเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น              

จุดเดน 
 1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน

ของการศึกษาปฐมวัย ไดบรรลุเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  10  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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ดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
        การศึกษาปฐมวัย (3)    

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2) 98.30 1.97 ดีเยี่ยม 94  
ผลรวม 99.15 4.97 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  11      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 5 ดานมาตรการสงเสริม เปาหมายที่ 11 สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย  

จุดเนน แนวทางการปฏิรุปการศึกษาสงผลใหมีผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปาหมาย กลยุทธที่ 34 สนับสนุน เสริมสรางจัดกิจกรรม
ใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการดําเนนิการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดานภาษา ไดแก จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ โครงการวัดมาตรฐานระดับความรูทาง
ภาษาอังกฤษ  เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียน ใหมีความรู ดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานตรงตามหลักสูตร  ดานกีฬา      
จัดกิจกรรม โครงการเพื่อปลูกฝงผูเรียนทุกคนรักการออกกําลังกาย และมีสวนรวมในการเลนกีฬา สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถ
ดานกีฬาเปนพิเศษ โรงเรียนสรรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในกีฬาแตละประเภทมาเปนผูฝกสอนทักษะทางดานกีฬา เพื่อใหเปน
ตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก อาทิ กิจกรรมการแขงขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก กิจกรรมกีฬาอนุบาล
โรงเรียนเอกชนอําเภอศรีราชา จนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันหลายรายการ สวนดานคุณธรรม จัดการเรียนการสอนมุงเนน
ใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน นอกากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พีงประสงค ไดแก กิจกรรมปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข  โครงการเผยแพรธรรมในสถานศึกษา เปนตน โดยเริ่มดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปประเมินแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ของงนโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน โครงงาน กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 โรงเรียนมีการดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
เปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในโครงการ กิจกรรม และได
พัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของผูเรียน มีการเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง มีการสรุป ประเมินผล โครงการ กิจกรรมพิเศษ ที่แสดงใหเห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ  
พิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

จุดเดน 
 1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนตามนโยบายและแนวทางปฎิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  11  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน 

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน  ไมบรรลุ (X)

1.1  ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง 
       กายสม่ําเสมอ  (0.5) 

4,028 3,882 96.37  0.48 ดีเยี่ยม 96  

1.2  ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย  
       ตามเกณฑมาตรฐาน (0.5)   

4,028 3,629 90.10 0.45 ดีเยี่ยม 96 X 

1.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง 
       ตนเองจากสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรค ภัย 
       อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ (1) 

4,028 3,882 96.37 0.96 ดีเยี่ยม 98  

1.4  ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดง 
       ออกอยางเหมาะสม (1) 

4,028 3,962 98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

1.5  ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  (1) 4,028 3,962 98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

1.6  ผูเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  
       ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจนิตนาการ (1) 

4,028 3,962 98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม   96.32 4.83 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  1      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ กลยุทธ
ที่ 1 สงเสริมใหผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง มีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถภาพทางการตามเกณฑมาตรฐาน ปลอดส่ิงเสพติด หางไกล 
อบายมขุ และมีบุคลิกภาพที่ดี กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
พัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี/กีฬา และมีความเปนผูนํา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป กิจกรรมเผยแพรความรูทางสุขภาพ โครงการลดโรคอวน  โครงการคายฝกสมรรถ ภาพทาง
กายนักเรียนชั้น ม.4 โครงการประกวดสุขภาพดีเดน โครงการประเมินสุขโภชนาการนักเรียน โครงการ To Be NUMBER ONE ACS 
CLUB กิจกรรมสัปดาหตอตานสิ่งเสพติดและอบายมุข กิจกรรมปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติด โครงการเสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย12 ประการ โครงการ Smart girls โครงการคนดีศรีอัสสัม โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธ งานระเบียบวินัย งานคณะกรรมการนักเรียน งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานลูกเสือเขาคายพักแรม งาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานกฬีาและนันทนาการ งานลูกเสือเขาคายพักแรม โครงการคายวิชาการแตละระดับช้ัน โครงการทัศนศึกษา
แตละระดับชั้น โครงการสงเสริมการเลน Stack  โครงการเพลินธรรมนําปญญา โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ
ประกวดดนตรีและการแสดงภายใน โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ  งานศูนยดนตรี  โครงการจัดแสดงคอนเสิรตประจําปการศึกษา 
2558 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดนตรีในและนอกเวลา งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน โครงการคัดเลือกนักกีฬาโครงการ
พิเศษโครงการพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดเีดน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ได
ประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน/ 
โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement)  
 ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัย และเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

มีสวนรวมในการเผยแพรและรณรงคเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีความรู ทักษะ การเลนกีฬา ฝกการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ และ

วิธีการออกกําลังกาย ผูเรียนไดเรียนรูสุขภาพอนามัย สุขปฏิบัติ โภชนาการ โรคภัย และใหความรูดานเพศศึกษา มีการจัดอาหาร

กลางวันตามหลักโภชนาการใหแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 สวนผูเรียนชั้นอื่น ๆ ใหรูจักเลือกบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการ มีเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล มีการจัดปายนิเทศใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกผูเรียนทุกระดับชั้น 

อยางสม่ําเสมอ มีการตรวจสุขภาพผูเรียนประจําป โดยรวมกับโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ในการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจ

สุขภาพรางกายทั่วไป ทดสอบเกี่ยวกับการมองเห็น การไดยิน ตรวจสุขภาพฟน มีการประชาสัมพันธ และใหความรูดานเพศศึกษา     

มีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีและกรีฑาสี  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผูเรียนรูเทาทันและสามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด ส่ิงมอมเมา 

และอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัย จากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตวัจากโรคและอุบัติภัย รวมทั้ง

จากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปญหาทางเพศ มีการปองปรามใหผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุข จัดใหมีพนักงาน

ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผูเรียน และควบคุมบุคคลที่จะเขา-ออกโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งจัดครู

เฝาเวรในจุดเสี่ยงตาง ๆ มีคณะกรรมการนักเรียน สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกมีสัมพันธภาพที่ดีตอครู ผูเรียนและผูอื่น ผูเรียนมี

การสรางความสัมพันธ ส่ือสาร เสริมสรางความรวมมือรวมใจ สรางความสงบสุข ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตนตอ

ผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน ออนนอม ไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอตนเองและผูอื่น ปรับตัวไดดี ยืดหยุนตอส่ิงที่เปล่ียนแปลง 

คํานึงถึงสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น จัดใหมีการเลือกหัวหนาหองเรียน เปนการฝกใหมีมนุษยสัมพันธ มีความเปนผูนํา ผูเรียนมี

ความชอบและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ มีการสรางสรรคผลงานตามจินตนาการของตน และสามารถ

ใชประโยชนจากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ควบคูกับการปฏิบัติจริง เชน การวาด

ภาพตาง ๆ การปนเซรามิกส การแกะสลักตามความคิดและจินตนาการของตนเอง และสงเสริมใหผูเรียนมีผลงาน เขารวมแขงขัน

ทางดานศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนเลือกเรียนชนิดทางดานศิลปะ 

ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ  ตามความถนัดและความสนใจ  

จุดเดน  
1. ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ อยางมีความสุข สามารถ 

สรางสรรคผลงาน และใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ควรไดรับการสงเสริมความรู

ดานโภชนาการ ปลูกฝงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสม ตามพัฒนาการดานรางกาย 

เพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ และแข็งแรง 

แนวทางการพฒันา  
 1. จดักิจกรรมสงเสริมความรูดานโภชนาการ ปลูกฝงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  และ

เหมาะสม สําหรับผูเรียนที่มีปญหาเรื่องน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายที่ไมเปนไปตามเกณฑ 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  1  มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 
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มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร (2)   4,028 4,028 100 2.00 ดีเยี่ยม 98  
2.2  เอื้ออาทรผูอื่นและกตญัูกตเวทีตอผูมีพระคณุ (1)  4,028 3,989 99.02 0.99 ดีเยี่ยม 99  
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง (1) 4,028 3,975 98.69 0.99 ดีเยี่ยม 98  
2.4  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1) 4,028 3,985 97.62 0.98 ดีเยี่ยม 97  
2.5  พัฒนาคานิยมตามวิถีชีวิตของนักบุญหลุยส มารีย  

       กรีญอง เดอ มงฟอรต และการมีสวนรวมในการ 

       กระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม (BSG.)` 

4,028 3,932 98.51 - ดีเยี่ยม 98  

ผลรวม   98.83 4.96 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค กลยุทธที่ 3 ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคตามหลักสูตร กลยุทธที่ 4 

ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกใหผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่น และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ กลยุทธที่ 5 ปลูกฝง และสรางจิต สํานึกใหผูเรียน

มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตาง ตระหนักรูคุณคา อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม    ตามแนววิถี

จิตของนักบุญหลุยส เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ดังนี้  งาน

หลักสูตรและการเรียนการสอน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานระเบียบวินัยนักเรียน งานระเบียบ

วินัยนักเรียน งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน โครงการลานคนเกงเรียน เลนอยางสรางสรรค โครงการคายปรับพฤติกรรม โครงการ

ปจฉิมนิเทศ โครงการลูกเสือเขาคายพักแรม โครงการตึกนี้ดีมีวินัยใสใจความสะอาด โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

โครงการสปัดาหตอตานยาเสพติดและอบายมุข โครงการรูเทาทันภัยเงียบจากเทคโนโลยี โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

โครงการเสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย12 ประการ โครงการเครือขายครู ผูปกครองจัดระเบียบนักเรียน งานระเบียบวินัย โครงการ

วันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอร มงฟอรต โครงการวันเทโอฟานรําลึก โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม โครงการ การ

แสดงตนเปนพุทธมามกะ โครงการนองสงพี่ โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โครงการวันคริสตมาสครแูละครอบครัวครู  

โครงการบําเพ็ญประโยชน โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา โครงการ Gifted เรียนรูนอกสถานที่ โครงการคายธรรมชาติ

ศึกษา ธรณีวิทยา และดาราศาสตร โครงการอัสสัมชัญศรีราชารักษปาชายเลน โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเทศกาลตรุษจีน  โครงการฟนฟูจิตใจนักเรียน

คาทอลิกและอิสลาม โครงการ To Be Number One Club  โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา โครงการสงเสริมชมรมครู ผูปกครอง 

และศิษยเกาคาทอลิก โครงการเดินวิ่งการกุศล (ประถมตน) โครงการเดินวิ่งการกุศลเทิดเกียรติในหลวง ป.4 -ม.6 โครงการคัดเลือก

นักกีฬาโครงการพิเศษ โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชนชุมชน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง

เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย  แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน แบบ

ประเมินแผนงาน โครงการกิจกรรม  สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement)    
 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ของโรงเรียน 10 ประการ ไดแก  1) รักชาติ ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตย 
สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝเรียนรู  5) อยูอยางพอเพียง  6) มุงมั่นในการทํางาน  7) รักความเปนไทย  8) มีจิตสาธารณะ  9) ปลอดส่ิง 
เสพติด  10) มีความเปนผูนําและกลาแสดงออก มีน้ําใจเอื้อเฟอ เผ่ือแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา เชน นํานักเรียนเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุ เพื่อใหผูเรียนไดรูจักการเปนผูให และการแบงปน จัดกิจกรรมวันเด็กใหเด็กดอยโอกาส เปนตน ผูเรียนแสดงความกตัญู
กตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือกิจการงาน ตอบแทนผูมีพระคุณ ประพฤติตนเปนผูเรียนที่ดีโดย
แสดงความสุภาพ นอบนอม โอบออมอารีชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มุงมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ ส่ิงของทั้ง
สวนรวมและสวนตัว ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แสดงความคิดเห็น
ของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ เห็นประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
สามารถแกปญหาอยูรวมกันไดดวยความเขาใจที่ถูกตอง มีการส่ือสารอยางสรางสรรค เขาใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง ชัดเจน รูคุณคาของสิ่งแวดลอม ผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขารวม คิดรวม ทําในกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ และประพฤติตนตามคานิยมตามแนววิถีจิตนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง 
เดอ มงฟอรต มีความยุติธรรม มีสันติภาพ เสรีภาพ การมีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพ มีธรรมสิทธิ์ดวยการมีสวนรวมใน การกระทําเพื่อใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม  

จุดเดน 
 1. ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร โดยเฉพาะดานการมีจิตสาธารณะ การเปนผูใหและ
ชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม 

จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
แนวทางการพฒันา  
  - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  2  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

3.1  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก 
       หองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตาง ๆ รอบตัว (2) 

4,028 3,941 97.83 1.96 ดีเยี่ยม 97  

3.2  มีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด เขียน และตั้งคําถาม 
       เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม (1) 

4,028 3,955 98.20 0.98 ดีเยี่ยม 97  

3.3  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ 
       การเรียนรูระหวางกัน (1) 

4,028 3,955 98.20 0.98 ดีเยี่ยม 97  

3.4  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน  (1) 4,028 3,952 98.11 0.98 ดีเยี่ยม 97  
3.5  ใฝรู แสวงหาความเชื่อ คานิยม วีถีชีวิต และนําไป 
       ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (BSG.) 

4,028 3,920 97.31 - ดีเยี่ยม 97  

3.6  มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยาง 
       ฉันทมิตร (BSG.) 

4,028 3,920 97.31 - ดีเยี่ยม 96  

ผลรวม   98.09 4.90 ดีเยี่ยม   
* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  3      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  

 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กลยุทธที่ 6 สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง กลยุทธที่ 7 
สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ ในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และเรียนรูรวมกันเปนกลุม เพื่อคาควาหาความรูเพิ่มเติม กลยุทธที่ 8 สงเสริม
ใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน กลยุทธที่ 9 ใฝรูแสวงหาความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตและนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ โครงการคายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการคณิตคิดเร็ว โครงการคณิตศาสตรสัญจร โครงการ อาน คิด
วิเคราะห เขียน  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรมบรรณารักษอาสา โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และนองแบงปนกันอาน โครงการ
สอนเสริมความรูนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสูสนาม O-NET  โครงการอบรมการสอนแบบ Project based Learning โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการประเมินสูมาตรฐานสากล โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา 
และดาราศาสตร งานกลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศูนยเทคโนโลยี งานโสตทัศนูปกรณ งานนิเทศและการเรียนการ
สอน โครงการจัดซื้อหนังสือ ส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยี โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู หอง Learning Centre โครงการวันสุนทรภู 
โครงการเทศกาลตรุษจีน โครงการ ACS Christmas Fair 2015 โครงการพิธีไหวครู โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา โครงการ
จริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตาง ๆ โครงการสงเสริมชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกาคาทอลิก โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
และอาชีพ โครงการสัมผัสสถาบันการศึกษาและอาชีพที่สนใจ โครงการมฝกฝนทักษะและประสบการณนักเรียน MLP/SEP 
โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) โครงการนองสงพี่ โดยเริ่มดําเนิน งานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือน
มีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน แบบ
ประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม  สรุปสถิติการยืมหนังสือ  สมุดบันทึกรักการอาน สถิติการเขาใชหองสมุด สรุปรูปเลมแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  

 ผูเรียนแสดงออกถึงความชอบการอานหนังสือ บทความ ส่ิงพิมพตาง ๆ ดวยความตั้งใจ และมีความตองการที่จะอาน
หนังสือเมื่อมีเวลาและโอกาส มีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน โดยครูมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน และโครงงานวิทยาศาสตร สงเสริมใหครูผูสอนทุกระดับช้ัน ไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค ฝกการ
ทํางานเปนทีม มีการวางแผนการออกแบบทดลอง การสํารวจตรวจสอบสรางสิ่งประดิษฐ เพื่อพิสูจนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยเปนการ
พัฒนาทักษะการทํางานอยางเปนกระบวนการและเปนขั้นตอน และสามารถใชเทคโนโลยีในการส่ือสารสืบคน และนําเสนอขอมูล 
และผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน จัดใหผูเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน เรียนคอมพิวเตอร ใช
อินเทอรเน็ต สืบคนขอมูล ในการนําเสนอผลงาน มีการเสาะแสวงหาความรู ประสบการณรวมกับวิถีชีวิตในชุมชน สงผลใหผูเรียนได
เรียนรูชีวิตการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถนําไปประยุกต ใช ในชีวิตประจําวัน เชน 
จัดใหผูเรียนนับถือศาสนาพุทธฟงปาฐกถาธรรม และผูเรียนคาทอลิกรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร กิจกรรมแสดงตนเปน
พุทธมามกะ ใหผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่นับถือศาสนาพุทธไดแสดงตนเปนพุทธมามกะ ผูเรียนสามารถพิจารณาแยกแยะ และ
ใชเหตุผลในการเรียนรูรวมมือ ทํางานและปฏิบัติกับผูอื่นที่มีความแตกตางของวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวัฒนธรรมในตางประเทศ” และหลักสูตรการเรียนการสอน Intensive English ไดจัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 กลุม สาระการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ  ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และสังคม
ศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกับเจาของภาษา และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูวัฒนธรรม ของครูผูสอนชาวตางประเทศ จัด
หลักสูตรการเรียนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จัดหลักสูตรทางเลือก ใน
แผนการเรียนศิลปภาษาอังกฤษ/ศิลปจีน/ศิลปญี่ปุน  
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จุดเดน 
1. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการอาน และแสวงหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  3  มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสาร 
       โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2) 

4,028 3,955 98.20 1.96 ดีเยี่ยม 97  

4.2  นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ 
       ของตนเอง (1) 

4,028 3,968 98.50 0.99 ดีเยี่ยม 97  

4.3  กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดย 
       มีเหตุผลประกอบ (1) 

4,028 3,959 98.29 0.98 ดีเยี่ยม 97  

4.4  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ 
       ภาคภูมิใจ (1) 

4,028 3,979 98.79 0.99 ดีเยี่ยม 97  

4.5  รูทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกตใชส่ือและ 
      สารรวมทั้งเทคโนโลยีและเครือขายของสังคม(BSG.) 

4,028 3,968 98.50 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม   98.45 4.92 ดีเยี่ยม   
* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  4      
วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล กลยุทธที่ 10 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางเหมาะสม รูทันฉลาดเลือก และสามารถประยุกตใชส่ือและสาร รวมทั้งเทคโนโลยี และ
เครือขายทางสังคม โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการอาน คิดวิเคราะห เขียน 
โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา โครงการฝกฝนทักษะและประสบการณนักเรียน MLP/SEP  โครงการทดสอบความรู
ความสามารถทางวิชาการ โครงการอบรมการสอนแบบ Project based Learning โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการ
ประเมินสูมาตฐานสากล โครงการแสดงออกของนักเรียน MLP โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) โครงการวันรับรางวัล
เรียนดี  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา และดาราศาสตร  โครง
การอัสสัมชัญกาวนําสูประชาคมอาเซียน โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการประกวดดนตรีและการแสดงภายใน โครงการ
จัดนิทรรศการศิลปะ โครงการ ACS   iCamp '15 โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ได
ประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลม แผนงานโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement)  
 ผูเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู โดยแยกแยะขอเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุมขอมูล 
จัดกลุมความคิด เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และส่ือสาร เพื่อเสนอความคิดจากเรื่องที่อาน ฟงและดู โดยการพูดหรือเขียน 
ตามความคิดของตนเองได มีการกําหนดเปาหมาย ที่จะทําใหสําเร็จโดยการรวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับปญหาคาดคะเนสถานการณคําตอบเพื่อกําหนดเปาหมาย ทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือมา
สนับสนุน  มีความสามารถในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสูความคิด ผสมผสานประสบการณเกา
เขากับประสบการณใหม สรางสรรคและพัฒนาผลงานดวยตนเอง มีผลงานแปลกใหม และนําเสนอ เผยแพรผลงานทั้งในและนอก
สถานศึกษาดวยความภาคภูมิใจ เชน การเรียนการสอนแบบโครงงาน/โครงงานวิทยาศาสตร  ฝกแกไขปญหาอยางเปนระบบ คนควา
ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและไดฝกปฏิบัติจริง เปนผูริเริ่มในการวางแผนและเปนผูดําเนินการเอง กิจกรรมชุมนุม ปลูกฝงผูเรียน
ทํางานรวมกันโดยใหผูเรียน เลือกเขาชุมนุมตามความสนใจ มีครูเปนที่ปรึกษา และใหผูเรียนเปนผูคิดวางแผนงาน ชวยกันทําและ
ชวยกันแกปญหา และมีผลงานจากการดําเนินงานตามที่กําหนด จัดกิจกรรมใหความรูดานอาชีพและการศึกษาตอ กิจกรรมสัมผัส
อาชีพ และสถาบันการศึกษาที่สนใจ เพื่อสงสริมใหผูเรียนฝกฝนการคาดการณ ตัดสินใจ และแกปญหาในการศึกษาตอเปนแนว
ทางการเลือกอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต สามารถวิเคราะห และใชเหตุผลทที่ถูกตองในการบริโภค และประยุกตใชขอมูลขาวสาร 
เครือขายทางสังคม และเทคโนโลยี เชน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงเนนใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและสามารถนามาใชในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน การรูจักเลือกเว็บไซตที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบ และ
สามารถเลือกคนควาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนสนใจ  

จุดเดน 
1. ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงาน มีการนําเสนอผลงาน ของตนเองดวยความภาคภูมิใจและสามารถ 

กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาไดโดยมีเหตุผลประกอบ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
แนวทางการพฒันา  
     - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  4  มีคุณภาพระดับ  ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (5) 

ตวับงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป 
       ตามเกณฑ (1)   

4,028 3,209 79.67 0.80 ดีมาก 84 X 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
       เปนไปตามเกณฑ (1)    

4,028 3,598 89.33 0.89 ดีมาก 94 X 

5.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
       เปนไปตามเกณฑ (2)    

4,028 3,796 94.24 1.88 ดีเยี่ยม 94  

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ (1)    1,176 636 54.06 0.54 พอใช 57 X 
5.5  สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดทั้ง 
       ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (BSG.)  

4,028 3,224 80.03 - ดีมาก 72  

ผลรวม   79.33 4.11 ดีมาก   
* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  5      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

กลยุทธที่ 11 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระฯ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ผลการ

ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน และผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ กลยุทธ 12 ผูเรียนสามารถใชภาษา     

เพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ โดยมีฝายวิชาการ งานนิเทศและการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล 

รวมกับกลุมสาระการเรียน ทั้ง 8 กลุมสาระ และแผนก MLP จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

มีการจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุมสาระการเรียนเรียนรู เชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน โครงการสอนเสริมความรูนักเรียนเพื่อเตรยีมความพรอมสูสนาม O-NET โครงการนิเทศการสอน โครงการจัดซื้อ

ส่ือ อุปกรณเทคโนโลยี การจัดทํางานวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ การจัด

โครงการ Summer Course ในตางประเทศ โครงการคายวิชาการ เปนตน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง

เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานนโยบายและแผน   

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู แบบประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรของผูเรียน แบบประเมิน

ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติ แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สรุป

รูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 
ผลการพัฒนา (Achievement)  
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน เฉล่ียนทั้ง 8 กลุมสาระ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด มีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรและผานระดับดีขึ้นไป คดิเปนรอยละ 89.33  ผูเรียน มีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน   

และผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  94.24  นอกจากนี้ยังสามารถในการเขียน สามารถในการใชภาษาไทย และภาษา    

ตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา ในการฟง  พูด อาน  เขียน  และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จุดเดน 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จ แตละกลุมสาระฯ  

2. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบต่ํากวาขีดจํากัดลาง 
แนวทางการพฒันา  
 1. กําหนดแนวทางใหครูผูสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด สงเสริมใหผูเรียนตระหนัก เห็นความสําคัญในการทดสอบระดับโรงเรียนและระดับชาติ   

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  5  มีคุณภาพระดับ..ดีมาก.. 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (5) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2) 4,028 3,960 98.32 1.97 ดีเยี่ยม 98  

6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ   

        ในผลงานของตนเอง (1) 

4,028 3,960 98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.3  ทํางานรวมกับผูอื่นได (1) 4,028 3,960 98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ  

       อาชีพที่ตนเองสนใจ (1) 

4,028 3,960 98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.5  สามารถเชื่อมโยงประสานการทํางานรวมกันของ 

       บุคคลและ/หรือหนวยงานตาง ๆ จนบรรลุผลสําเร็จ 

       ตามวัตถุประสงคนั้น ๆ (BSG.) 

4,028 3,960 98.32 - ดีเยี่ยม 98  

ผลรวม   98.32 4.91 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  6      

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 1 ดานคุณภาพศิษย  เปาหมายที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทาํงาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต กลยุทธที่ 13 สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหมีผลงานอยางหลากหลาย 

ตามความถนัด และความสนใจ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานแนะแนว โครงการสัมผัส

อาชีพและสถาบันการศึกษาที่สนใจ โครงการเทศกาลตรุษจีน  โครงการบรรณารักษอาสา โครงการลูกเสือเขาคายพักแรม โครงการ

เสริมสรางความสัมพันธ โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจและปฏิบัติตนตามกฎหมาย และกฎจราจร โดยเริ่มดาํเนินงานตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของงานนโยบายและแผน แบบประเมินแผนงาน โครงการกิจกรรม บันทึกการเขาใชบริการแนะแนว แบบบันทึกสรุปการใหคําปรึกษา 

บันทึกสรุปสถิตินักเรียน ม.6 ม.3 ป.6 ที่จบการศึกษาและเขาศึกษาตอ บันทึกสรุปผลการแขงขันของนักเรียน แบบบันทึกการใชแหลง

เรียนรู แบบรายงานการเขารวมกิจกรรมชมรม/ชุมนุม สรุปรูปเลมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 ผูเรียนมีการวางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ มีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   
ทํางานรวมกับผูอื่นได ทํางานอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน มีการวางแผน มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข เชน การจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมกีฬาสี และกรีฑาสี กิจกรรมชุมนุม การเขารวมเปนคณะกรรมการ
นักเรียน เปนการสงเสริมใหนักเรียน ไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค การวางแผนการทํางานรวมกัน กิจกรรมการใหความรู   
ดานอาชีพ การศึกษาตอ กิจกรรมสัมผัสอาชีพ และสถาบันการศึกษาที่สนใจ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดตัดสินใจ ฉลาดที่จะ
วางแผนอนาคตใหกับตนเองในการเลือกศึกษาตอ และเลือกอาชีพตามความถนัด และความสนใจของตนเอง มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะความสามารถและการแสดงออกการงานอาชีพ สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกความสามารถดานอาชีพที่ตนเองสนใจ 
เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจการเลือกอาชีพในอนาคต ผูเรียนสามารถเชื่อมประสานการทํางานรวมกันของบุคคล หนวยงาน    
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ตาง ๆ ดวยความรับผิดชอบ ตระหนักและเคารพในความแตกตางเฉพาะบุคคล ดวยความสมานสามัคคี เพื่อใหผลการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เชน การจัดกิจกกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสบรรเทาความทุกขยากของประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร และชวยเหลือผูดอยโอกาส รูจักการแบงปน ใหความรักและเมตตามนุษยดวยกัน เชน จัดกิจกรรมวันเด็กใหเด็กดอย
โอกาส กิจกรรมปนน้ําใจอาสาพัฒนาชุมชน ตามทองถิ่นทุรกันดารตาง ๆ เปนการใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสานการทํางาน
รวมกันของบุคคล หนวยงานตาง ๆ โดยสรางบรรยากาศในการทํางานบนพื้นฐานของความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

จุดเดน 
 1. ผูเรียนมีทักษะการทํางาน มีการวางแผนการทํางาน  มีความมุงมั่นในการดําเนินการ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
ไดจนบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
   -  

แนวทางการพฒันา  
   -  

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  6  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
 

มาตรฐานที่ 6 (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ 
                               “ยืดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน คิดเปน

รอยละ 
ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

6.1  (BSG.) ยึดมั่นสัจธรรม 4,028 3,953 98.15 ดีเยี่ยม 91  
6.2  (BSG.) มีความวิริยะ อุตสาหะ 4,028 3,875 96.20 ดีเยี่ยม 91  
6.3  (BSG.) รับผิดชอบตอสังคม 4,028 3,979 98.79 ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม   97.71 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  6 (BSG.)     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)    
 โรงเรียนไดกําหนดไว
ใน ยุทธศาสตรที่ 6 ดานอัตลักษณ เอกลักษณ เปาหมายที่ 6 (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย คือ ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม กลยุทธที่ 40 สงเสริมใหผูเรยีนยึดมั่นสัจธรรม 
กลยุทธที่ 41 สงเสริมใหผูเรียนมีวิริยะอุตสาหะ กลยุทธที่ 42 สงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูป
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานอภิบาลและอาสาพัฒนา โครงการวจนพิธีกรรมเปด-ปด    ปการศึกษา โครงการวัน
สถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต โครงการเทโอฟานรําลึก โครงการจริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตาง ๆ โครงการเฉลิม
ฉลองเทศกาลคริสตสมภพ โครงการงานเพลินนําปญญา โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร กลุมสาระฯ 
คณิตศาสตร  โครงการรับรางวัลเรียนดี โครงการคายวิชาการ  โครงการพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมุข  โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข  งานนโยบายและแผน  โครงการ
แขงขันกีฬาสีและกรีฑาสี โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอน
ปลาย โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุป
ประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน  บันทึกนักเรียนที่บําเพ็ญประโยชน  บันทึกนักเรียนรับรางวัลเรียนดี 
แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปนตน 
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ผลการพัฒนา (Achievement)  
 ผูเรียนแสวงหา เขาถึง และเห็นคุณคาของความเปนจริงของธรรมะ ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือในการพัฒนาตนเอง 

ใหเปนบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล เชน งานอภิบาลและอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมวันกระแสเรียก โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมสนับสนุนกระแสเรียนเชิญชวนแนะนํา คณะนักบวชตาง ๆ  เพื่อฝกพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน

แกนนําจิตอาสาชมรมเพื่อนมงฟอรต โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พิธีแหเทียนพรรษา/ทําบุญ

เทศกาลเขาพรรษา โครงการทําบุญใสบาตรในวันสําคัญทางศาสนา ผูเรียนทุกคนไดทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง เจริญพระ

พุทธมนต และหลอเทียนพรรษานําไปถวายวัด กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เปนตน ผูเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน ดวยความ

เพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคในการทํางาน รูจักบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบที่มีตอตนเอง ตอบุคคลอื่นทั้งในระดับสวนตัวและระดับกลุม/องคกร จนสะทอนเปนวัฒนธรรม และตอโลกในมิติตางๆ 

เชน การเขารวมโครงการคายวิชาการ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานสติปญญา เปนการรียนรูนอกหองเรียน 

ไดรับประสบการณตรง ใหผูเรียนกระตือรือรน สนใจ อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โครงการแขงขันกีฬาสี เปนการสงเสริม

ใหผูเรียนไดรับการฝกฝนการเลนกีฬา ไดออกกําลังกาย เปนการสรางความสามัคคี ใหรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี ใหเกียรติกัน รูแพ 

รูชนะ รูอภัย โครงการรับรางวัลเรียนดี  เปนโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถทางดานวิชาการ กิจกรรมและบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม ไดเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ สรางผลงานจน

เกิดความพึงพอใจใหกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและประเทศชาติตอไป สวนของความรับผิดชอบตอสังคม โรงเรียนสงเสริมให

ผูเรียนรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอบุคคลอื่น เชน งานอภิบาล และอาสาพัฒนา จัดกิจกรรม วันเด็กใหเด็กดอย

โอกาส กิจกรรมปนน้ําใจอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมเยี่ยมใหกําลังครูเกษียนและพนักงานเกษยีนอายุ กิจกรรมเยี่ยมผูปวยแม และ

เด็กออนอนาถา กิจกรรมเยี่ยมผูปวยไดรับเชื่อ HIV กิจกรรมเยี่ยมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ใหผูเรียน

มีบทบาทการเปนผูนํา และผูตามที่ดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โครงการหนังสือมือ

สองเพื่อพี่นองแบงปนกันอาน เปนการสรางความสัมพันธอันดี และชวยเหลือ ชุมชนในความพรอมที่มีอยูเปนการบริการแกชุมชนใน

การบริจาคหนังสือ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหชุมชน ที่จะสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน ใหมีความรูสึก

ผูกพันและใกลชิด เพื่อความเจริญกาวหนา และการพัฒนาของชุมชน แผนงานนิเทศและการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน เปนการฝกใหผูเรียนมีความรักในในสถาบัน มีความรูสึกเปนเจาของ และใหผูเรียนบําเพ็ญประโยชนเพื่อ

สวนรวม สรางความสามัคคี เปนการฝกใหผูเรียนมีรับผิดชอบตนเอง มีความมุงมั่น อดทน เพื่อการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย     

ที่วางไว 

จุดเดน  
1. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในสัจธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนบัถือ มีวิริยะอุตสาหะ ฝาฟนความยากลําบากจนบรรลุ 

เปาหมาย และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม และสามารถพัฒนาเองใหเปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟ ื้อเผ่ือแผ เห็นประโยชน

แกผูอื่นและสังคม  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  6 (BSG.) มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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ดานการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10) 

ตัวบงช้ี 
จํานวนคร ู คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

เต็ม ผาน ไมบรรลุ (X) 

7.1  ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู  

       ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง 

       ประสงค (1) 

159 158 99.06 0.99 ดีเยี่ยม 99  

7.2  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลใน  

       การวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

       ของผูเรียน (1) 

159 157 98.63 0.99 ดีเยี่ยม 98  

7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง  

       ระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสติปญญา (2) 

159 157 98.63 1.97 ดีเยี่ยม 99  

7.4  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา  

       บริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการ 

       จัดการเรียนรู (1) 

159 156 98.05 0.98 ดีเยี่ยม 98  

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ  

       เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย (1) 

159 156 98.36 0.98 ดีเยี่ยม 98  

7.6  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก 

       ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ 

       เสมอภาค (1) 

159 157 98.75 0.99 ดีเยี่ยม 94  

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา 

       ที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน (1) 

159 159 100 1.00 ดีเยี่ยม 98  

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิก  

       ที่ดีของสถานศึกษา (1) 

159 158 99.46 0.99 ดีเยี่ยม 81  

7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย 

       เต็มเวลา เต็มความสามารถ (1) 

159 159 99.70 1.00 ดีเยี่ยม 93  

7.10  ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นในภาระหนาที่สําเร็จ 

         ประโยชนสูงสุด(BSG.) 

159 159 100 - ดีเยี่ยม 98  

7.11  ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี ดวยการ 

         ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

159 158 99.07 - ดีเยี่ยม 98  

7.12  ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.) 159 159 100 - ดีเยี่ยม 98  
ผลรวม   98.96 9.89 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  7     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพครุ อาจารย เปาหมายที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่ 14 สนับสนุนใหครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะกระบวน 

การ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค กลยุทธที่ 15 สนับสนุนใหครูวางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการที่

หลากหลายเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย กลยุทธที่ 16 สงเสริมใหครูไดรับการเพิ่มพูนความรู / ประสบการณ การศึกษาวิจัย และใชส่ือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท และภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู กลยุทธที่ 17 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา

ในเรื่องการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียน และการใหคําแนะนําปรึกษา และการแกไขบัญหาผูเรยีนทั้ง

ดานการเรียนและคุณภาพชีวิต กลยุทธที่ 18 สงเสริมใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสถานศึกษา กลยุทธที่ 19 สนับสนุนใหครู

จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา กลยุทธที่ 20 สนับสนุนครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความวิริยะ

อุตสาหะ มุงมั่นในภาระหนาที่สําเร็จประโยชนสูงสุด และเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานนิเทศ งานระเบียบวินัยนักเรียน งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) โครงการทัศน

ศึกษาเชิงวิชาการ (MLP) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศ โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการงานนิเทศ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและการออกแบบกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS 5 STEP งานวัดผล

และประเมินผล งานการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน งานแนะแนว งานวิจัยและพัฒนา โครงการจัดซื้อส่ือ อุปกรณ

เทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร งานนิเทศ (ครูใชส่ือและเทคโนโลยี)  โครงการ ACS iCamp '15 โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรู หอง Learning Centre โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการประเมินสูมาตฐานสากล  โครงการจัดหาอาจารยที่ปรึกษา 

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน โครงการสงครูเขาประกวดผลงานดีเดน 

งานขอมูลและสถิติ กิจกรรมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โครงการกลุมคาทอลิก โครงการพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลและครูคําสอน 

โครงการบริหารโบสถประจําโรงเรียน โครงการชมรมครูนับถือศาสนาตาง ๆ โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง

เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย  แบบบันทึกสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน สรุป

บันทึกนักเรียน – บุคลากรที่มีผลงานดีเดน แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)   
 ครูมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่สอดคลองหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายในพัฒนาศักยภาพผูเรียน เชน การทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน การทํางานวิจัยในชั้นเรียน การบันทึกพฤติกรรม เพื่อจะไดมีขอมูลผูเรียนในลักษณะตาง ๆ และนําขอมูล

ดังกลาวมาชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ บันทึกการสงงานและการตรวจงาน/ผลงานของนักเรียน มีการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค นํามาออกแบบการจัดการเรียนรู

โดยเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางดานสติปญญา จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลาย มีการใชส่ือ เลือกใชส่ือที่มีคุณภาพ เหมาะสม หลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู   

และความแตกตางของผูเรียนโดยจัดหา จัดทําพัฒนา ปรับปรุงส่ือดวยการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู  มีการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ โครงการ
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จัดซื้อส่ือ อุปกรณเทคโนโลยี กิจกรรมสงเสริมการผลิตส่ือ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยครูผลิตส่ือ สงส่ือเขาประกวดคนละ 1 ชิ้น/

ป และนําส่ือไปใชพัฒนาการเรียนการสอน  มีการจัดแหลงเรียนรูในอาคารเรียน ครูมีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียน และ

เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัดชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูสะทอน

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย โดยครูผูสอนสามารถพิจารณาเลือก

วิธีการประเมินไดตามลักษณะธรรมชาติของวิชาในแตละกลุมสาระฯ เพื่อตัดสินผลการเรียนและพัฒนาความกาวหนาผูเรียน เชน การ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การทําแบบฝกหัด การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน เปนตน เพื่อนําขอมูลมาวางแผน ใหการ

ดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนํา คําปรกึษา และแกไขปญหาของผูเรียน ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต มีโครงการเยี่ยมบานผูเรียนทุก

ระดับชั้น และจัดทําแผนงานระบบชวยเหลือดูแลผูเรียนอยางทั่วถึง ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และ

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมาย พัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตทั้งตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ใหความรวมมือในการแกไข

ปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ครูมีความขยันเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนด อุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเกิดผล

สําเร็จไดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ครูรูและเขาใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ปฎิบตัิและนําหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนแบบอยางที่ดีในการปฎิบัติ และเขารวมในกิจกรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เชน 

กิจกรรมทําบุญใสบาตรในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมใหครูและนักเรียนมอบหนังสือใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส ปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนาเหมาะสม พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และการฟงปาฐกถาธรรม งานบุคลากรสงเสริมให

ครู และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย พัฒนา

ตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพโดยการเขารวมอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน เปนตน  

จุดเดน  
 1. ครูมีความวิริยะอุตสาหะ ทํางานที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

หลักสูตร เปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จนสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  7  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

8.1  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา 
       ผูเรียน (1) 

98.91 0.99 ดีเยี่ยม 97  

8.2  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ และการจัดการ (2) 

98.91 1.98 ดีเยี่ยม 97  

8.3  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่ 
       กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ (2) 

98.68 1.97 ดีเยี่ยม 97  

 



 120 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

8.4  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ 

       กระจายอํานาจ (2) 

97.27 1.96 ดีเยี่ยม 97  

8.5  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการ  

       ศึกษา (1)   

85.71 0.86 ดีมาก 94 X 

8.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด 

       การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2) 

97.27 1.94 ดีเยี่ยม 94  

8.7  ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษา 

       มงฟอรต (BSG.) 

98.86 - ดีเยี่ยม 97  

8.8  ผูบริหารมีความวิริยะอุตสาหะ มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษา 

       ไดสําเร็จ (BSG.) 

96.88 - ดีเยี่ยม 96  

8.9  ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัติตน 

       ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

98.11 - ดีเยี่ยม 97  

8.10  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG.) 98.00 - ดีเยี่ยม 98  
8.11  ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง วาดวย 

         ระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการ 

         บริหารจัดการ (BSG.) 

100 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 96.13 9.70 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  8     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา เปาหมายที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่ 21 ผูบริหารพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน 

ภาวะผูนํา และมีความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน กลยุทธที่ 22 ผูบริหารสงเสริมหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูล 

การประเมินหรือผลการวิจัยความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของตอการจัดการศึกษาเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ กลยุทธที่ 

23 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ กลยุทธที่ 24 ผูบริหารสงเสริมบุคลากร

ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ และใหคําแนะนํา ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา กลยุทธที่ 

25 สงเสริมใหผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีความวิริยะ อุตสาหะ 

มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษา ไดสําเร็จประโยชนสูงสุด แนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

ปฏิบัติเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดีดวยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัด

การศึกษา กลยุทธที่ 26 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  งานนโยบายและแผน  กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน 

กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมใหขวัญและกําลังใจ  งานประกันคุณภาพการศึกษา (Stakeholder) 
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งานงบประมาณ งานตรวจสอบ โครงการการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร งานสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา โครงการพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลและ           

ครูคําสอน โครงการสงเสริมกลุมองคกรคาทอลิก งานการเงิน งานงบประมาณ งานตรวจสอบ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอก โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2559  

ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สรุปรายงานสารสนเทศโรงเรียน รายงานการประเมินตนเอง สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)     
 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา โดยกําหนดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555-2559  

(ฉบับปรับปรุง 2557) อยางมีทิศทางโดยกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกบัแผนพัฒนาฯ 

กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ครอบคลุมเปาหมายที่กําหนด มีการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เปนกรอบการพัฒนา

ผูเรียนมีความสามารถในการเปนผูนํา มีความคิดริเริ่มวิธีการใหม ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร แนะนําใหบุคลากรใน

สถานศึกษา นําไปปรับใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม กําหนดภาระงาน และมอบหมายตําแหนงหนาที่ตาง ๆ 

เปดโอกาส ให ครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอื่นไดรับรู ใหขอมูลความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ประกอบการตัดสินใจ ใช

ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการจัดทําโครงสรางการ

บริหารโรงเรียน แบงเปน 8 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริการ ฝายอาคารสถานที่ ฝายธุรการ - การเงิน สํานัก

ผูอํานวยการ ฝายกิจกรรมพิเศษ ฝายนักเรียนประจํา กําหนดใหหัวหนาฝายเปนผูรวมบริหาร มีการการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูเกี่ยวของ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา และสํารวจความพึงพอใจผูเกี่ยวของ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลจากการสํารวจ

เปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาในดานวิชาการ ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใชหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา และการเลือกใชส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย มีการกํากับ ติดตามประเมิน และนําผลการประเมินไปพัฒนา

หรือปรับปรุงอยางตอเนื่องอยางเต็มเวลาและความสามารถ นอกจากนี้ยังสงเสริม ใหนําระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลัก เกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2553  ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ   

จุดเดน 
1. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะประกอบการจัด

สินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน รับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนยังไมทั่วถึง 

แนวทางการพฒันา  
 1. จัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน รับทราบอยาง

ทั่วถึง ผานทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ และส่ืออิเลคทรอนิกส 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  8  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาทีต่ามที่ระเบียบกําหนด (2) 99.38 1.99 ดีเยี่ยม 98  

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ  

       ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1) 

100 1.00 ดีเยี่ยม 99  

9.3  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา (2) 97.75 1.96 ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 99.04 4.95 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  9     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา เปาหมายที่ 9 คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่ 27 สงเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่งานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลยุทธที่    

28 คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการมีสวนรวมการสรางความสัมพันธที่ดีของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  งานบริหารฝายธุรการ กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน งานประสานสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา โครงการชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกาคาทอลิก  งานกิจกรรม

ภายในและภายนอก โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชนชุมชน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง

เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและผน แบบประเมิน

แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมโครงการ/กิจกรรม บันทึกรายงานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)   
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 การบริหารจัดการ และการปฏบิัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประชุม

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อเสนอแนะใหความเห็นชอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมกับคณะผูบริหารมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย และปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา สงเสริมและสนบัสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตน  มีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และจัดหาผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินของสถานศึกษา     

ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

ไวในแผนงาน กิจกรรม โครงการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการกําหนด 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม อยางชัดเจน  
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จุดเดน  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด มีการกํากับ 

ติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  9  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน (10) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น (2) 98.80 1.98 ดีเยี่ยม 97  

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

          ความสามารถ และความสนใจ (2) 

98.95 1.98 ดีเยี่ยม 97  

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ  

         ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน (1) 

97.04 0.97 ดีเยี่ยม 97  

10.4  สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  

         จริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง (1) 

98.61 0.99 ดีเยี่ยม 97  

10.5  นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ  

         เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (2) 

100 2.00 ดีเยี่ยม 100  

10.6  จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเรียน 

          ทุกคน (2) 

98.35 1.97 ดีเยี่ยม 96  

ผลรวม 98.63 9.89 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  10     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)   
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เปาหมายที่ 12 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน กลยุทธที่ 34 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธที่ 35 จัดใหมี

รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และตอบสนองความตองการ ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน 

กลยุทธที่ 36 สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอน ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง กลยุทธที่ 37 พัฒนาการ

นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ําเสมอ กลยุทธที่ 38 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเรียนทุกคน โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
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งานหลักสูตรและการเรียนการสอน  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา โครงการคายบูรณาการ 

(Integrated Camp) โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (MLP) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและการออกแบบกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP งานกิจกรรมพิเศษ งานกลุม

สาระฯ 8 กลุมสาระฯ  โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ โครงการสัมผัสสถาบันการศึกษาและอาชีพที่สนใจ โครงการอบรม

การสอนแบบ Project based Learning โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการประเมินสูมาตฐานสากล โครงการมฝกฝนทักษะ

และประสบการณนักเรียน MLP/SEP โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) โครงการแสดงออกของนักเรียน MLP โครงการ

จัดการเรียนการสอนดนตรีในและนอกเวลา งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน งานกีฬาและนันทนาการ โครงการเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ

นิเทศ งานระเบียบวินัยนักเรียน งานแนะแนว โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559  ไดประเมิน 

ผลการดําเนินงานดวย แบบบันทึกสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน  แบบประเมินแผนงานโครงการ กิจกรรม 

สรุปรูปเลม แผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน   
ผลการพัฒนา (Achievement)  
          โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู

ไดดวยตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ มีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน และมีการสงตอขอมูลของผูเรียน ใหกับระดับช้ันตอไป ซึ่งระบบดูแลชวยเหลือ  ดาน

พฤติกรรม แผนกปกครอง โดยครูประจําชั้นเปนผูดูแลรับผิดชอบและใหคําปรึกษาเพื่อหาแนวทางแกไข สวนดานวิชาการ  ฝาย

วิชาการ ทั้ง 8 กลุมสาระฯ รับผิดชอบและหาทางชวยเหลือการเรียนในทุกรายวิชา มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลมา

พัฒนาศักยภาพและแกปญหา เชน การจัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะหผูเรียนจากการจัดการเรียนการสอน

ในหองเรียน การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาผูเรียนระหวางการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมใหดีขึ้น 

ครูแนะแนว เปนผูดูแลและหาทางชวยเหลือ ในการคัดกรองผูเรียน นําขอมูลผูเรียนที่ไดมาสรุปหาทางชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนใน

ดานตาง ๆ รวมกับครูประจําชั้น มีการมอบหมายความรับผิดชอบผูเรียนเปนรายบุคคล  มีการสํารวจขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลดวย

วิธีการที่หลากหลาย มีการคัดกรองและจําแนกผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ มีการจัดกิจกรรมปองกันแกไข และพัฒนาผูเรยีนตาม

สภาพอยางเหมาะสม  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียน  มีการจดัโครงการเยี่ยมบานนักเรียนในทุก

ระดับชั้น มีการจดัเก็บขอมูลอยางเปนระบบ จัดทาํระเบียนสะสมเพื่อใหครูไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

จุดเดน 
 1. มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ การใชหลักสูตรอยางเปนระบบตอเนื่อง และนําผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของทุกกลุมสาระฯ ทุกภาคเรียน 

 2. มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพียงพอใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  10  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ (10) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

11.1  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน ม่ันคง สะอาด และปลอดภัย  

          มีส่ิงอํานวยความ  สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพ  

          แวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน (4 คะแนน) 

99.20 3.97 ดีเยี่ยม 97  

11.2  จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

         ของผูเรียน (3) 

99.80 2.99 ดีเยี่ยม 97  

11.3  จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให 

         ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม (3) 

97.64 2.93 ดีเยี่ยม 97  

11.4  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษา    

         มงฟอรต (BSG.)  

98.90 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.88 9.89 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  11     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา เปาหมายที่ 10 สถานศึกษามีการ    

จัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลยุทธที่ 29 สงเสริม พัฒนาอาคารสถานที่สาธารณูปโภค 

แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม ความปลอดภัย และการบริการเพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลยุทธที่ 30 สงเสริมพัฒนาอาคาร

สถานที่ สาธารณูปโภค แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและการบริการ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีการ

ดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานสาธารณูปโภค งานโภชนาการ โครงการมซอมบํารุง ตอเติมตกแตง

อาคารสถานที่ โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานซอมบํารุง โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 

โครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัด โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป งานหองสมุด งานศูนยเทคโนโลยี งานโสตทัศนูปกรณ งาน

อภิบาลและอาสาพัฒนา งานอาคารสถานที่ โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผล

การดําเนินงานดวย แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน สารสนเทศงานหองสมุด สมุดบันทึกรักการอาน  

สถิติการเขาใชหองสมุด สถิติการยืมหนังสือ แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรม บึนทึก

การตรวจสุขภาพนักเรียน บันนทึกการซอมบํารุงของงานอาคารสถานที่ เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่ ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและเหมาะสมกับการเรียนรู จัดใหมีการซอมบํารุงตอเติม ตกแตง

อาคารสถานที่ ตามอาคารเรียน ซอมบํารุงระบบไฟฟา โทรศัพท ระบบประปา ระบบทําความเย็น ดูแลรักษาภูมิทศันปรับปรุง และ

ซอมบํารุงคายลูกเสือ ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณส่ือโสตฯ เครื่องคอมพิวเตอร  ตรวจสอบการใชงานและปรับปรุงระบบเครือขาย 

โครงการทําหอง Multimedia ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีการกํากับติดตามพนักงานในการดูแลความสะอาด  มีการ

จัดทําโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน โดยดําเนินตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่

กําหนดไว เชน แผนงานระเบียบวินัย จัดกิจกรรม เพื่อปองปรามใหผูเรียนปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข มีการประสานงาน 

กับสมาคมผูปกครองและครูฯ จัดตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับช้ันชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมของผูเรียนทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน จัดใหมีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผูเรียน และควบคุมบุคคลที่จะเขาและออก
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โรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งจัดครูเฝาเวรในจุดเสี่ยงตาง ๆ งานอนามัย สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีการตรวจ

สุขภาพผูเรียนประจําป โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ในการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงตรวจสภาพรางกายทั่วไป ทดสอบเกี่ยวกับการ

มองเห็น และการไดยิน ตรวจสุขภาพฟน มีการประชาสัมพันธและใหความรูดานเพศศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ  จัดโครงการ

และกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนรักการออกกําลังกาย ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเลนกีฬา เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีและ

กรีฑาสี มีการจัดหองสมุดเพื่อใหบริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีส่ิงอํานวยความสะดวก

พอเพียงมีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูรับ บริการ จัดส่ือสารสนเทศและทรัพยากร

ส่ิงพิมพ ส่ือ อุปกรณโสตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เอื้อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดสภาพแวดลอม ใหเปนบรรยากาศคาทอลิก โดยจัดใหมีรูปปนแมพระ รูปปนนักบุญตาง ๆ รูปภาพ

ทางศาสนา ประติมากรรม ไวทุกอาคาร มีวัดนอยสําหรับสวดภาวนา หรือทําพิธีทางศาสนา มีการใชชื่ออาคารตามศาสนนาม เชน 

อาคารโดนาเซียง อาคารมงฟอรต อาคารเซนตหลุยส อาคารเซนตแมรี่ เปนตน 
จุดเดน 
 1. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุมสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความ 

ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีสภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  11  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 100 1.00 ดีเยี่ยม 100  

12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถาน  

          ศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน 

          ศึกษา (1) 

97.64 0.98 ดีเยี่ยม 97  

12.3  จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจดัการ 

          เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (1) 

97.00 0.97 ดีเยี่ยม 97  

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  

         การศึกษาของสถานศึกษา (0.5)    

100 0.50 ดีเยี่ยม 97  

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน  

         พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (0.5) 

97.64 0.49 ดีเยี่ยม 97  

12.6  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1) 100 1.00 ดีเยี่ยม 97  

12.7  สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานคณุภาพ 

         การศึกษาของมูลนิธฯิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 
100 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.71 4.94 ดีเยี่ยม   
* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 



 127 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  12     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา เปาหมายที่ 11 สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กลยุทธที่ 31 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตาม

การดําเนินงานตามแผนฯ ที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธที่ 32 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธที่ 33 พัฒนาการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการ

กํากับติดตามใหแตละฝายดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557)  โครงการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง 2557) ของแตละฝาย งานนโยบายและ

แผน โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โครงการจัดทํารายงานการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน  โครงการรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ งานสารสนเทศ โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 

2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมิน สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน แบบประเมิน

แผนงาน โครงการ กิจกรรม รายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปของแตละฝาย แบบสํารวจการนําขอมูลสารสนเทศแตละฝายไปใชประโยชน  รูปเลมรายงานการประเมินตนเอง  สรุป

รูปเลม แผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
โรงเรียนกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

แหงประเทศไทย (BSG.) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ของ สมศ. (พ.ศ.2554-2558)  เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษาและนําไปใชใน

การวางแผนและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดโครงสรางการบริหารออกเปน 8 ฝาย การบริหารงาน

มีความเปนอิสระ คลองตัว ในการปฏิบัติงานสูง แตละฝายมีการแบงงานออกเปนหนวยงานยอย มีการบริหารจัดการภายใตนโยบาย

ของฝาย และโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557)และแผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา 2558 เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ครอบคลุมทุกเปาหมาย       

มีการจัดทําระบบสารสนเทศเปนหมวดหมูครอบคลุม ใชในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาขอมูลสารสนเทศใหเปน

ปจจุบันและมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของโรงเรียน ในรูปของจุลสาร วารสาร อินเทอรเน็ต รวมทั้งนําระบบบริหาร

สารสนเทศ ของโรงเรียนบนเว็บไซต “ School Web-based Information System (SWIS) ” และ E– office มาใชในการประชา 

สัมพันธ และจัดเก็บขอมูลเพื่อพัฒนางาน มีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบความกาวหนา ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แกไขหรือพัฒนาใหเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษา มีหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย หัวหนาแผนก หัวหนางาน กํากับ ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน  ตรวจติดตามมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาภายใน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีหนาที่รับผิดชอบกํากับ ติดตาม รักษาระบบรายงาน การประเมินผลสูสาธารณชน 

สรุปผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน ตามตัวบงชี้ มีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที่เปนรายงานประจําป 

หลังจากดําเนินการจัดการศึกษาเสร็จส้ินในแตละปการศึกษา มีการนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความ

เห็นชอบ มีการเผยแพรรายงานตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
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จุดเดน 
1. สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 

ประเทศไทย และมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ที่เปนรายงานประจําป  

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  12  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

13.1  มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช  

         ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

         เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

         รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (5) 

98.87 4.94 ดีเยี่ยม 97 

 

 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง 

         สถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ (5) 
98.85 4.94 ดีเยี่ยม 97  

13.3 สถานศึกษาสรางกลไก โครงสรางและวิธีการตาง ๆ ในกระบวนการ 

        ศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และสงเสริมการดําเนินงานและการ 

        พัฒนารวมกับบุคคล และองคกรตาง ๆ ตลอดจนใหการสนับสนุน 

        ตอบรรดาผูดอยโอกาสตาง ๆ  (BSG.) 

97.74 - ดีเยี่ยม 97  

13.4 สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของ 

        โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะ  

        กรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคา 

        เบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 

97.27 - ดีเยี่ยม 97  

ผลรวม 98.86 9.88 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  13     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 5 ดานความสําคัญชุมมชน สังคม เปาหมายที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 

สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู กลยุทธที่ 39 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ โดยมี

การดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ งานหองสมุด งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดลอม งานศูนยการเรียนรู
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อัสสัมชัญจันทบุรี โครงการทัศนศึกษาแตละระดับชั้น โครงการคายวิชาการแตละระดับช้ัน  โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา

และดาราศาสตร โครงการอัสสัมชัญศรีราชารักษปาชายเลน โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับประถมศึกษา / มัธยม 

ศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย งานนิเทศ โครงการศูนยฝกฟุตบอลเด็กและเยาวชนชุมชน งานทุนการศึกษา งานนักกีฬา

โครงการพิเศษ (นักกีฬาชางเผือก) งานบริหารฝาย 8 ฝาย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน  งานวิจัยและพัฒนา 

งานการเงิน งานสารสนเทศ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานอภิบาลและอาสาพัฒนา งานประชาสัมพันธ งานประสานสมาคม

ผูปกครองและครู ,ศิษยเกา โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2559 ไดประเมินผลการดําเนินงาน

ดวย แบบประเมินสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผน  แบบสรุปผลการแขงขันสงนักเรียนเขาแขงขัน  สรุป

รูปเลมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม แบบประเมนิแผนงานโครงการกิจกรรม สรุปและประเมินการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัย

เพื่อพัฒนางาน เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 โรงเรียนไดดําเนินการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอก 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ โดยดําเนินการจัดงาน/โครงการ เพื่อสรางและพัฒนา

แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู จัดใหมีการประชุมผูปกครองทกุระดับช้ันภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ปการศึกษาละ 2 ครั้ง  เพื่อช้ีแจงและ

ใหขอมูลตาง ๆ ที่ผูปกครองควรทราบในวันประชุมผูปกครองพบครูประจําชั้น  รวมกับสมาคมผูปกครองและครูจัดงานราตรีสัมพันธ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย ตรวจสุขภาพใหกับผูเรียน รวมกับโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีการเชิญวิทยากรที่มีความรูดานตาง ๆ ใน

ทองถิ่นมาบรรยายใหผูเรียนไดฟงภายในโรงเรียน เปดโอกาสใหสถาบัน องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดูงาน จัดทําโครงการรับนักศึกษา

ฝกสอน โดยรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา งานอภิบาลและอาสาพัฒนา จัดกิจกกรรมสงเสริมใหคณะครู และผูเรียน 

ไดมีโอกาสชวยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผูดอยโอกาส รูจักการแบงปน ใหความรักและเมตตามนุษยดวยกัน นอกจากนี้

โรงเรียนยังมีแผนงานจัดสงคณะครู และผูเรียน เขารวมกิจกรรมที่หนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งหนวย งานของภาครัฐและภาค 

เอกชนอยางสม่ําเสมอ เชน สงผูเรียนเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันตาง ๆ สงคณะครูเขารวมเปนคณะกรรมการ และรวม

ประชุม อบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชิญสมาคมศิษยเกาฯ สมาคมผูปกครองและครู และชุมชนเขารวมกิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ  มีสวนรวมการสรางเครือขายการทํางาน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมเปนคณะ กรรมการ หรือมีสวนรวมในกิจกรรม 

เชน เปนคณะกรรมการฝายวิชาการของมูลนิธิฯ จัดทําหนังสือตํารากลางเปนคณะกรรมการรวมของสมาคมผูปกครองและครูฯ 

กิจกรรมวันสายสัมพันธ วันครู 3 โรงเรียน เปนตน 

จุดเดน  
 1. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม และสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และมีการดําเนินการรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกสถานศึกษาอยางหลาหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของใน

ชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  13  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม. 
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ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ที่กําหนดขึน้ (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

         วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

         วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา (2) 

98.44 1.97 ดีเยี่ยม 94  

ผลรวม 99.22 4.97 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  14   

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 7 ดานมาตรการสงเสริม เปาหมายที่ 15 สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด กลยุทธที่ 43 สนับสนุนใหจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ วิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา  โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  งานระเบียบวินัยนักเรียน     

โครงการวจนพิธีกรรมเปด – ปด ปการศึกษา โครงการวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต โครงการเทโอฟานรําลึก 

โครงการจริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตาง ๆ โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ โครงการงานเพลินนําปญญา โครงการ

แสดงตนเปนพุทธมามกะ กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร กลุมสาระฯ คณิตศาสตร โครงการแขงขันกีฬาสแีละกรีฑาสี โครงการรับรางวัล

เรียนดี โครงการคายวิชาการ โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมุข  โครงการ

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2559  ไดประเมินผลการดําเนินงานดวย แบบประเมินสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจรรม ของงาน

นโยบายและแผน  บันทึกสรุปนักเรียนที่ไดรับรางวัลเรียนดี แบบประเมนิแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลม แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม  เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
          โรงเรียนมีการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และที่กําหนดแผนในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ที่จัดทําขึ้นจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองคกรภายนอก แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคลอง 

กับวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และของโรงเรียน และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บุคลากรผูเกี่ยวของ

และผูเรียน ไดปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนด มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และจุดเนน ไดรับการ

กํากับติดตาม และนิเทศอยางสม่ําเสมอ  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุน สงเสริมผูเรียน  

ที่บรรลุตามเปาหมาย วสัิยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของโรงเรียน ผูเรียน และบุลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามพันธกิจ ที่กําหนด

ผูบริหาร บุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และองคกรภายนอก ใหความรวมมือในการปฎิบัติ ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียน และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน ทองถิ่น นอกจากนี้ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไป

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ดานผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนดและเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น       
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จุดเดน 
 1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ของสถานศึกษา ไดบรรลุเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  14  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 

ดานมาตรการสงเสริม  

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม  
                    สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5) 

ตัวบงช้ี 
รอยละ 
ที่ได 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เปาหมาย 

บรรลุ ( ) 

ไมบรรลุ (X) 

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนว 

         ทางการปฏิรูปการศึกษา (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2) 99.90 2.00 ดีเยี่ยม 94  

ผลรวม 99.95 5.00 ดีเยี่ยม   

* หมายเหตุ  ผานระดับดีขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่  15     

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)  
 โรงเรียนไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตรที่ 7 ดานมาตรการสงเสริม เปาหมายที่ 16 สถานศึกษาดําเนินกิจกรรม ตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหมีระดับคุณภาพสูงขึ้น กลยุทธที่ 44 สนับสนุนผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา     

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยมีการดําเนินการพัฒนาในรูปของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ที่เปนจุดเนนของโรงรียนในปการศึกษา 2558 ในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ไดแก งานคุณลักษะที่พึงประสงค โครงการ

อบรมระเบียบวินัย บําเพ็ญประโยชนและสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบ โครงการสงเสริมเยี่ยมบานนักเรียน โครงการจัดทําปาย

รณรงคประชาสัมพันธ โครงการตึกนี้ดีมีวินัยใสใจความสะอาด โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน โดยมุงเนนใหนักเรียน เพื่อ

เสริมสรางใหนักเรียน ประพฤติและปฏิบัติ ใหมีระเบียบวินัย เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนมีเอกลักษณตามที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ไดแก ดานภาษาดี จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ  โครงการวัด

มาตรฐานระดับความรูทางภาษาอังกฤษ  เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียน ใหมีความรูดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานตรง

ตามหลักสูตร  ดานกีฬา จัดกจิกรรมโครงการเพื่อปลูกฝงผูเรียนทุกคนรักการออกกําลังกาย และมีสวนรวมในการเลนกีฬา สําหรับ

ผูเรียนที่มีความสามารถดานกีฬาเปนพิเศษ โรงเรียนสรรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกีฬาแตละประเภท มาเปนผูฝกสอนทักษะ

ทางดานกีฬา เพื่อใหเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขันกีฬาภายนอก อาทิ กิจกรรมสงทีมฟุตบอลเขาแขงขัน กิจกรรมสงทีม

บาสเกตบอลเขาแขงขัน จนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันหลายรายการ สวนดานคณุธรรม สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

มุงเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุไว 8 ประการ 
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ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปน

ไทย 8) มีจิตสาธารณะ  โดยไดสอดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พีงประสงค  ไดแก กิจกรรมปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข  

โครงการเผยแพรธรรมในสถานศึกษา เปนตน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 ไดประเมิน 

ผลการดําเนินงานดวย  แบบประเมินสรุปแผนงาน//กิจกรรม/โครงการ  ของงานนโยบายและแผน แบบบันทึกคุณลักษณะที่พึง

ประสงค แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรูปเลมแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ  เปนตน 

ผลการพัฒนา (Achievement)  
 โรงเรียนมีการดําเนนิการจัดโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเปนระบบ 

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในโครงการ กิจกรรม และไดพัฒนาคุณภาพ

ตามศักยภาพของผูเรียน มีการเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง มีการสรุปและประเมินผล โครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงใหเหน็ถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการพิเศษ 

ที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

จุดเดน 
 1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางปฏิรูปการศึกษา       

เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับสูงขึ้น  ไดบรรลุเปาหมายตามที่สถานศึกษาไดกําหนดขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

แนวทางการพฒันา  
 - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  15  มีคุณภาพระดับ..ดีเยี่ยม.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


