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สวนที ่4    
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และทศิทางการพัฒนาในอนาคต 

***** 
4.1 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีผลสรุปการพัฒนาในภาพรวมของมาตรฐาน แตละ

ดาน ดังนี้ 
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตารางที่ 32 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย (5) 

   
  

1.1 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (1) 95.54 0.96 ดีเยี่ยม 97 X 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  (1.5) 97.86 1.47 ดีเยี่ยม 97  

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   (1.5) 98.58 1.48 ดีเยี่ยม 97  

1.4 หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และ 

ส่ิงเสพติด (1)    

98.58 0.99 ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 97.64 4.90 ดีเยี่ยม   
2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ (5)      

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

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 97.46 4.87 ดีเยี่ยม   
3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม (5)      

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู  

อาจารย (2) 

97.25 1.95 ดีเยี่ยม 95  

3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน (1) 97.25 0.97 ดีเยี่ยม 95  
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (1) 98.00 0.98 ดีเยี่ยม 98  
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1) 98.00 0.98 ดีเยี่ยม 98  

3.5 เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมภีราดรภาพ  (BSG.) 98.00 - ดีเยี่ยม 98  

3.6 ไมละเลยการกระทําความดี (BSG.) 98.00 - ดีเยี่ยม 98  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 97.63 4.88 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 32 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา (5)      

4.1 สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว ซกัถามอยางตั้งใจ และรกัการเรียนรู (1) 97.14 0.97 ดีเยี่ยม 95  

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากประสบ 
การณการเรียนรู (1) 

97.15 0.97 ดีเยี่ยม 95  

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

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 97.17 4.85 ดีเยี่ยม   
4. (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครอืมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ “ยืดมั่นสัจธรรม มี
ความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” 

  
 

  

4.1 (BSG.) ยึดมั่นสัจธรรม 98.89 - ดีเยี่ยม 98  
4.2 (BSG.) มีความวิริยะ อุตสาหะ 98.40 - ดีเยี่ยม 91  
4.3 (BSG.) รับผิดชอบตอสังคม 98.11 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 (BSG.)   98.47 - ดีเยี่ยม   
ดานการจัดการศึกษา 
5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (20) 

  
 

  

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการ  

ศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกต ใชในการจัดประสบ 

การณ (2) 

98.12 1.96 ดีเยี่ยม 97  

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่

หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล (2) 

98.16 1.96 ดีเยี่ยม 97  

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก (2) 98.02 1.96 ดีเยี่ยม 97  
5.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนา 

การของเด็ก (2) 

97.62 1.95 ดีเยี่ยม 97  

5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก 

อยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก

ผูปกครอง (2)   

98.27 1.97 ดีเยี่ยม 97  

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ 

และใชผลในการปรับการจัดประสบการณ (2) 

99.51 1.99 ดีเยี่ยม 98  

5.7 ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา (2) 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  
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ตารางที่ 32  (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง (2) 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย (2) 98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  

5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง เพื่อใชประโยชน 

ในการพัฒนาเด็ก (2) 

98.35 1.97 ดีเยี่ยม 97  

5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาที่สําเร็จ 

ประโยชนสูงสุด (BSG.) 

99.04 - ดีเยี่ยม 98  

5.12 ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดีดวยการปฏิบัติ 

ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือสูงสุด (BSG.)  

99.04 - ดีเยี่ยม 98  

5.13 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.) 99.04 - ดีเยี่ยม 98  
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 98.31 19.67 ดีเยี่ยม   

6. ผูบริหารปฏบัิติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20) 

  
 

  

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย (3) 99.59 2.99 ดีเยี่ยม 98  

6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) 

99.59 2.99 ดีเยี่ยม 98  

6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล  

การประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ

การจัดการ (3) 

98.67 2.96 ดีเยี่ยม 98  

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3)  

98.67 2.96 ดีเยี่ยม 98  

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี 

ประสิทธิภาพ (3) 

99.02 2.97 
ดีเยี่ยม 

98 
 

6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ 

ใสการจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา (3) 

99.02 2.97 ดีเยี่ยม 98  

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ 

จัดการศึกษาปฐมวัย (2) 

85.71 1.71 ดีมาก 94 X 
 

6.8 ผูบริหารมีความแนวแนอุดมการณ และปฏิบัติตนตามกฎ

บัตรการศึกษามงฟอรต (BSG.) 

97.90 - ดีเยี่ยม 97  

6.9 ผูบริหารมีความวิริยะ อุตสาหะมุงมั่นใหภาระหนาที่ของ

สถานศึกษาไดสําเร็จประโยชนสูงสุด (BSG.) 

97.93 - ดีเยี่ยม 97  

6.10 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมมาชนที่ดี ดวยการ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

98.65 - ดีเยี่ยม 97  
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ตารางที่ 32 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

6.11 ผูบริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการบริหารจัด
การศึกษา (BSG.) 

98.00 - ดีเยี่ยม 97 
 

6.12 ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ (BSG.) 

97.90 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 97.18 19.55 ดีเยี่ยม   
7.  แนวการจัดการศึกษา (20)      
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการ 
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) 

100 4.00 ดีเยี่ยม 100  

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและ 
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (4) 

98.42 3.94 ดีเยี่ยม 98  

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลัก 
การจัดการศึกษาปฐมวัย  (4) 

98.42 3.94 ดีเยี่ยม 98  

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชน และทองถิ่น (4) 

97.99 3.92 ดีเยี่ยม 97  

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน (4) 98.06 3.92 ดีเยี่ยม 97  

7.6 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตาม กฎบัตรการศึกษา 
มงฟอรต (BSG.) 

98.06 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7  98.58 19.72 ดีเยี่ยม   
8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (5) 

  
 

  

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1) 98.93 0.99 ดีเยี่ยม 97  
8.2 จัดทําและดาํเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา (1) 

97.78 0.98 ดีเยี่ยม 97  

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ (1) 

97.00 0.97 ดีเยี่ยม 97  

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5) 

98.93 0.49 ดีเยี่ยม 97  

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  (0.5) 

97.78 0.49 ดีเยี่ยม 97  

8.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (1) 

98.93 0.99 ดีเยี่ยม 97  

8.7 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย (BSG.) 

98.93 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 98.23 4.91 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 32 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
9. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (5) 

  
 

  

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ 

บุคลากรในสถานศึกษา (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 โครงสรางและ วิธีการตาง ๆ  ใน

กระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยงและสงเสริมการ

ดําเนินงานและการพัฒนารวมกับบุคคลและองคกรตาง ๆ 

ตลอดจนใหการสนับสนุนตอบรรดาผูดอยโอกาสตาง ๆ (BSG.) 

98.94 - ดีเยี่ยม 97  

9.4 สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับ 

สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 

98.94 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 98.69 4.94 ดีเยี่ยม   
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
10. การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย (5) 

   
  

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย 

ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (3) 98.30 1.97 ดีเยี่ยม 94  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 99.15 4.97 ดีเยี่ยม   
ดานมาตรการสงเสริม 
11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น (5) 

  
 

  

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย   (2) 98.30 1.97 ดีเยี่ยม 94  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 99.15 4.97 ดีเยี่ยม   
เฉล่ีย/รวม 98.11 98.23 ดีเยี่ยม   
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- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555  

    ระดับการศึกษาศึกษาปฐมวัย  
        มีมาตรฐาน จํานวน  12  มาตรฐาน (รวมมาตรฐานของมูลนิธิฯ)   

        มีตัวบงชี้     จํานวน  68  ตัวบงชี้  (รวมตัวบงชี้องมูลนิธิฯ)   

 - บรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งไว จํานวน   66  ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  97.06 

 - ไมบรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งไว จํานวน 2  ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ    2.94 

                   ไดแก  มาตรฐานที่   1   ตัวบงชี้ที่   1.1 

มาตรฐานที่   6   ตัวบงชี้ที่   6.7 

2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม/มัธยม)  

ตารางที่ 33 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
1. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (5) 

   
  

1.1 มีสขุนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (0.5) 96.37  0.48 ดีเยี่ยม 96  

1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน (0.5) 

90.10 0.45 ดีเยี่ยม 96 X 

1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหา 

ทางเพศ (1)  

96.37 0.96 ดีเยี่ยม 98  

1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม (1) 

98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติผูอื่น  (1) 98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1) 

98.35 0.98 ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 96.32 4.83 ดีเยี่ยม   
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค (5)        
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร  (2) 100 2.00 ดีเยี่ยม 98  
2.2 เอื้ออาทรผูอื่น และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ (1) 99.02 0.99 ดีเยี่ยม 99  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  (1) 98.69 0.99 ดีเยี่ยม 98  
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1) 97.62 0.98 ดีเยี่ยม 97  
2.5 พัฒนาคานิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง 

เดอ มงฟอรต และการมีสวนรวมในการกระทําเพื่อการเปลี่ยน 

แปลงในสังคม (BSG.) 

98.51 - ดีเยี่ยม 98  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 98.83 4.96 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง     
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง (5) 

  
 

  

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก 
หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว  (2) 

97.83 1.96 ดีเยี่ยม 97  

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อ 
คนควาหาความรูเพิ่มเติม (1) 

98.20 0.98 ดีเยี่ยม 97  

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ 
เรียนรูระหวางกัน  (1) 

98.20 0.98 ดีเยี่ยม 97  

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน   (1) 98.11 0.98 ดีเยี่ยม 97  
3.5 ใฝรู แสวงหาความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต และนําไปประยุกต  
ใชในชีวิตประจําวัน  (BSG.) 

97.31 - ดีเยี่ยม 97  

3.6 มีวิจารณญาณในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม อยาง      
ฉันทมิตร (BSG.) 

97.31 - ดีเยี่ยม 96  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 98.09 4.90 ดีเยี่ยม   
4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5) 

     

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และส่ือสาร โดย
การ พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2) 

98.20 1.96 ดีเยี่ยม 97  

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง (1) 

98.50 0.99 ดีเยี่ยม 97  

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ (1) 

98.29 0.98 ดีเยี่ยม 97  

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ (1)  98.79 0.99 ดีเยี่ยม 97  

4.5 รูทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกตใชส่ือและสาร รวม 
ทั้งเทคโนโลยีและเครือขายของสังคม (BSG.) 

98.50 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 98.45 4.92 ดีเยี่ยม   
5. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (5)      
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไป     
ตามเกณฑ (1) 

79.67 0.80 ดีมาก 84 X 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป 
ตามเกณฑ (1)  

89.33 0.89 ดีมาก 94 X 

5.3 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนเปนไป 
ตามเกณฑ (2)  

94.24 1.88 ดีเยี่ยม 94  

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  (1) 54.06 0.54 พอใช 57 X 

5.5 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศ (BSG.) 

80.03 - ดีมาก 72  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 79.33 4.11 ดีมาก   
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

6. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (5) 

  
 

  

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  (2) 98.32 1.97 ดีเยี่ยม 98  

6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง  (1) 

98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได  (1) 98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ  (1) 

98.32 0.98 ดีเยี่ยม 98  

6.5 สามารถเชื่อมประสานการทํางานรวมกันของบุคคลและหรือ 

หนวยงานตางๆ จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น ๆ (BSG.) 

98.32 - ดีเยี่ยม 98  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 98.32 4.91 ดีเยี่ยม   
6. (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครอืมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ “ยืดมั่นสัจธรรม         
มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” 

  
 

  

6.1 (BSG.) ยึดมั่นในสัจธรรม 98.15 - ดีเยี่ยม 91  
6.2 (BSG.) มีความวิริยะ อุตสาหะ  96.20 - ดีเยี่ยม 91  
6.3 (BSG.) รับผิดชอบตอสังคม 98.79 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 (BSG.) 97.71 - ดีเยี่ยม   
ดานการจัดการศึกษา 
7. ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (10) 

  
 

  

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 

ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

(1) 

99.06 0.99 ดีเยี่ยม 99  

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการ

วางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  (1) 

98.63 0.99 ดีเยี่ยม 98  

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสติปญญา (2) 

98.63 1.97 ดีเยี่ยม 99  

7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท 

และภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู  (1)  

98.05 0.98 ดีเยี่ยม 98  

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย (1) 

98.36 0.98 ดีเยี่ยม 98.0  
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน

ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค (1) 

98.75 0.99 ดีเยี่ยม 94  

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่

ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน (1) 

100 1.00 ดีเยี่ยม 98  

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่

ดีของสถานศึกษา (1) 

99.46 0.99 ดีเยี่ยม 81  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย 

เต็มเวลา เต็มความสามารถ (1) 

99.70 1.00 ดีเยี่ยม 93  

7.10 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาที่สําเร็จ

สูงสุด (BSG.) 

100 - ดีเยี่ยม 98  

7.11 ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ (BSG.) 

99.07 - ดีเยี่ยม 98  

7.12 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG.) 100 - ดีเยี่ยม 98  
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 98.96 9.89 ดีเยี่ยม   

8. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10) 

  
 

  

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนน

การพัฒนาผูเรียน  (1) 

98.91 0.99 ดีเยี่ยม 97  

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ 

การจัดการ (2) 

98.91 1.98 ดีเยี่ยม 97  

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  (2) 

98.68 1.97 ดีเยี่ยม 97  

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ

การกระจายอํานาจ (2) 

97.27 1.96 ดีเยี่ยม 97  

8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ

จัดการศึกษา  (1) 

85.71 0.86 ดีมาก 94 X 

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ

ใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2) 

97.27 1.94 ดีเยี่ยม 94  

8.7 บริหารแนวแนในอุดมการณและปฏิบัติตน กฎบัตร

การศึกษามงฟอรต (BSG.) 

98.86 - ดีเยี่ยม 97  
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

8.8 ผูบริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาที่ของ
สถานศึกษาไดสําเร็จประโยชนสูงสุด (BSG.) 

96.88 - ดีเยี่ยม 96  

8.9 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนที่ดี ดวยการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

98.11 - ดีเยี่ยม 97  

8.10 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
(BSG.) 

98.00 - ดีเยี่ยม 98 
 

8.11 ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
วาดวยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ (BSG.)  

100 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 96.13 9.70 ดีเยี่ยม   
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ และเกิด
ประสิทธิผล (5) 

  
 

  

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด (2)  

99.38 1.99 ดีเยี่ยม 98  

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย (1) 

100 1.00 ดีเยี่ยม 99  

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา(2) 

97.75 1.96 ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 99.04 4.95 ดีเยี่ยม   
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวน การเรียนรู 
และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  (10) 

     

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกบัทองถิ่น (2) 98.80 1.98 ดีเยี่ยม 97  

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ (2) 

98.95 1.98 ดีเยี่ยม 97  

10.3 จัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตอง 
การ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  (1) 

97.04 0.97 ดีเยี่ยม 97  

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง (1) 

98.61 0.99 ดีเยี่ยม 97  

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (2) 

100 2.00 ดีเยี่ยม 100  

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ 
ครอบคลุมผูเรียนทุกคน (2) 

98.35 1.97 ดีเยี่ยม 96  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 98.63 9.89 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเตม็ศักยภาพ (10) 

  
 

  

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน ม่ันคง สะอาด และ

ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการ  

ไดดี สภาพแวดลอม รมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน (4) 

99.20 3.97 ดีเยี่ยม 97  

11.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผูเรียน (3) 

99.80 2.99 ดีเยี่ยม 97  

11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ 

เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(3) 

97.64 2.93 ดีเยี่ยม 97  

11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษา  

มงฟอรต (BSG.) 

98.90 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 98.88 9.89 ดีเยี่ยม   
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (5) 

  
 

  

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 100 1.00 ดีเยี่ยม 100  

12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา   

ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  (1) 

97.64 0.98 ดีเยี่ยม 97  

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (1) 

97.00 0.97 ดีเยี่ยม 97  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5) 

100 0.50 ดีเยี่ยม 97  

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (0.5) 

97.64 0.49 ดีเยี่ยม 97  

12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน (1)  

100 1.00 ดีเยี่ยม 97  

12.7 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

(BSG.) 

100 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12 98.71 4.94 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
13. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถาน 
ศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (10) 

  
 

  

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (5) 

98.87 4.94 ดีเยี่ยม 97 

 

 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องคกรที่เกี่ยวของ (5) 

98.85 4.94 ดีเยี่ยม 97  

13.3 สถานศึกษาสรางกลไก โครงสราง และวิธีการตางๆ ใน

กระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และสงเสริมการ

ดําเนินงาน และการพัฒนารวมกับบุคคล และองคกรตาง ๆ 

ตลอดจนใหการสนับสนุนตอบรรดาผูที่ดอยโอกาสตาง ๆ 

(BSG.) 

97.74 - ดีเยี่ยม 97  

13.4 สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับ

สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 

ประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 

97.27 - ดีเยี่ยม 97  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13 98.86 9.88 ดีเยี่ยม   

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
14. การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  (5) 

  
 

  

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม

เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา (2) 

98.44 1.97 ดีเยี่ยม 94  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14 99.22 4.97 ดีเยี่ยม   
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

มาตรฐานที/่ตัวบงช้ี 
รอยละ คะแนน ระดับ คา บรรลุ ( ) 
ที่ได ที่ได คุณภาพ เปาหมาย ไมบรรลุ (X) 

ดานมาตรการสงเสริม 
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5) 

  

 

  

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  (3) 

100 3.00 ดีเยี่ยม 94  

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2) 99.90 2.00 ดีเยี่ยม 94  
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 99.95 5.00 ดีเยี่ยม   

เฉล่ีย/รวม 97.18 97.74 ดีเยี่ยม   

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555  

    ระดับการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถม – มัธยม) 
        มีมาตรฐาน จํานวน  16  มาตรฐาน (รวมมาตรฐานของมูลนิธิฯ)   
        มีตัวบงชี้     จํานวน  86  ตัวบงชี้  (รวมตัวบงชี้องมูลนิธิฯ)   
 - บรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งไว จํานวน  81  ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  94.19 
 - ไมบรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งไว จํานวน  5  ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ  5.81 
                   ไดแก  มาตรฐานที่   1   ตัวบงชี้ที่   1.2   

มาตรฐานที่   5   ตัวบงชี้ที่   5.1, 5.2, 5.4 
มาตรฐานที่   8   ตัวบงชี้ที่   8.5  

4.2 ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
     วิเคราะหปจจัยจากผลการประเมิน  ปจจัยภายใน/ภายนอก 
     ปจจัยภายใน จุดเดน / จุดคารพัฒนา / แนวทางการพฒันา มาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  
    จุดเดน/จุดแข็ง 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 
ดานผูเรียน 
1. เด็กสวนใหญมีทักษะการเคลื่อนไหวได คลองแคลว เหมาะสม และสามารถหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เล่ียงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติดไดเหมาะสมตามวัย 
2. เด็กสวนใหญ ราเริง แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก ควบคุมอารมณตนเองได และมีความ
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ ไดเหมาะสมกับวยั 
3. เด็กสวนใหญรูจักใชสิทธิ เสรีภาพ ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่นดวยความรักและเคารพ และสามารถเลน ทํากิจกรรม 
ยอมรับฟงความคิดเห็น ปฏิบัติตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย 
4. เด็กสวนใหญมีจิตนาการและความคิดสรางสรรค ผลงานมีความละเอียด มีความแปลกใหม หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
5. เด็กไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในสัจธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนบัถือ มีวิริยะอุตสาหะ ฝาฟนความยากลําบากจนบรรลุ 
เปาหมาย และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม สามารถพัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟ ื้อเผ่ือแผ 
เห็นประโยชนแกผูอื่นและสังคม ไดเหมาะสมตามวัย 
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ปจจัยภายในสถานศึกษา 
ดานการจัดการศึกษา   
1. ครูสวนใหญมีความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และครูมีการวิจัย นําผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรูแกปญหาพัฒนาเด็ก  
2. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให
คําแนะนํา ปรึกษาอยางเต็มที่ และเต็มเวลา 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเด็กทุกดาน 
ตามศักยภาพ ความแตกตาง ธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็ก ไดเหมาะสมตามวัย 
4. สถานศึกษามีการบริหารงานและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย และมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ที่เปนรายงานประจําป 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

1. สถานศึกษาสราง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากร 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งทางตรงและทางออม  
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ของการศึกษาปฐมวัย ไดบรรลุเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว 
ดานมาตรการสงเสริม 
1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนตามนโยบายและแนวทางปฎิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

จุดคารพัฒนา / แนวทางการพัฒนา 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดควรพัฒนา/จุดออน แนวทางการพฒันา 

มาตรฐานดานผูเรียน  
1. เด็กบางสวนมีน้ําหนัก/สวนสูง ไมเปนไปตามเกณฑ 1. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานโภชนาการ ปลูกฝงทางเลือก 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน และออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา    
1. เด็ก ผูปกครอง และชุมชน รับทราบผลการดําเนินการ
ของโรงเรียนยังไมทั่วถึง 

1. จัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ใหผูเรียน  ผูปกครง และชุมชน รับทราบผลการ
ดําเนินงานอยางทั่วถึง ผานทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งเอกสารสิ่งพิมพและส่ือ
อิเลคทรอนิกส 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  
- - 
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
- - 
ดานมาตรการสงเสริม  

- - 
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2. ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถม – มัธยม) 

จุดเดน/จุดแข็ง 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานดานผูเรียน 

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

สรางสรรคผลงาน และใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดเหมาะสม 

2. ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร โดยเฉพาะดานจิตสาธารณะ การเปนผูใหและชวยเหลือ

ผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน เห็นแกประโยชนแกสวนรวม 

3. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการอาน  และแสวงหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ รอบตัว  

4. ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงาน มีการนําเสนอผลงาน ของตนเองดวยความภาคภูมิใจและสามารถ 

กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาไดโดยมีเหตุผลประกอบ 

5. ผูเรียนมีทักษะการทํางาน มีการวางแผนการทํางาน  มีความมุงมั่นในการดําเนินการ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

ไดจนบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว 

6. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในสัจธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีวิริยะอุตสาหะ ฝาฟนความยากลําบากจนบรรลุ 

เปาหมาย และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวมและสามารถพัฒนาเองใหเปนผูมีน้ําใจ เอือ้ฟ ื้อเผ่ือแผ     

เห็นแกประโยชนสวนรวม  

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   

1. ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ ทํางานทีไ่ดรับมอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

หลักสูตร เปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จนสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  

2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะประกอบการจัด

สินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด มีการ

กํากับ ติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

4. มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ การใชหลักสูตรอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และนําผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระฯ ทุกภาคเรียน 

5. มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ 

6. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุมสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความ 

ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีสภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

7. สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 

ประเทศไทย และมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ที่เปนรายงานประจําป  

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

1. โรงเรียนมีการสราง สงเสริม และสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และมีการดําเนินการรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกสถานศึกษาอยางหลาหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง

ผูเกี่ยวของในชุมชน 
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ปจจัยภายในสถานศึกษา 
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน

ของสถานศึกษา ไดบรรลุเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว 

ดานมาตรการสงเสริม 

1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางปฏิรูปการศึกษา          

เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับสูงขึ้น  ไดบรรลุเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนด 

จุดคารพัฒนา / แนวทางการพัฒนา มาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดควรพัฒนา/จุดออน แนวทางการพฒันา 

ดานคุณภาพผูเรียน  

1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนัก สวนสูง ไมเปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนด ควรไดรับการสงเสริมความรูดานโภชนาการ 

ปลูกฝงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลัง

กายอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสม เพื่อใหมีสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณ และแข็งแรง 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานโภชนาการ ปลูกฝงการเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และ

เหมาะสมกับวัย 

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดความสําเร็จแตละกลุมสาระฯ  

2. ครูผูสอนควรกําหนดแนวทางใหครูผูสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรวมกัน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

3. ผลการทดสอบระดับชาติ ของผูเรียนที่ไดคะแนน    

ผลการทดสอบต่ํากวาขีดจํากัดลาง 

 

3. สงเสริมใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการ

ทดสอบระดับโรงเรียนและระดับชาติ   

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา    

1. นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รับทราบผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนยังไมทั่วถึง 

 

1. จัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียน ใหนักรียน ผูปกครอง และชุมชน รับทราบอยาง

ทั่วถึง ผานทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ อยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ ทั้งส่ือเอกสารสิ่งพิมพ และส่ืออิเลคทรอนิกส 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  

- - 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

- - 

ดานมาตรการสงเสริม  

- - 
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ปจจัยภายนอก 

 

ปจจัยภายนอกสถานศึกษา   
โอกาส 
- สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกาฯ ชุมชน 

และผูปกครองเครือขาย ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  

- ความพรอมดานเศรษฐกิจ และปจจัยสนับสนุนของ

โรงเรียน 

- มีองคกร/หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มูลนิธิฯ เปนเครือขายในการพัฒนาครู ใหมีความรู/ความ

เชี่ยวชาญ ดานการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

โดยใชเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัย อันจะสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 

- ความพรอมและความสามารถของครูที่มีวุฒิการศึกษา 

อุปสรรค 
- การสรางความเขาใจถึงนโยบายของโรงเรียนตอผูปกครอง

และครูมีทัศนคติและคานิยมตอวิชาชีพครูลดลงทําให

จรรยาบรรณครูลดลง 

- ผูเรียนบางสวนอาศัยอยูพักโรงเรียน และหอพักครู มีนักเรียน

อยูในหอพักมาก ทําใหดูแลนักเรียนไดไมทั่วถึง ทําใหนักเรียน

ขาดการแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเวลาเรียนจึงสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผูปกครองบางสวนขาดการเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดูบุตร 

สงผลใหนักเรียนขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือรน 
 

 



 

 


