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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะอุร์สุลินเพ่ือการศึกษาแห่งประเทศไทย          
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขท่ี 166 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่บริการ 
ส านักงาน    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053-
281838      Email regina@regina.ac.th website www.regina.ac.th ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน
ในปี พ.ศ. 2475 ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 
 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงเรียน 
 

 
 
 
 

mailto:regina@regina.ac.th
http://www.regina.ac.th/


3 
 
ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

 

1)  ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  

 2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปีการศึกษา 2558- 2562 
 2.2  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2561 
 2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
 2.4  รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561 
 

3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังนี้ 
 

 เนื่องในปี 2562 เป็นปีสุดท้ายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2562 
โรงเรียนมีการด าเนินงานโดยจัดท า SWOT Analysis ผ่านกระบวนการ Continue – Start – Stop และ
หลักการ See – Judge – Act   ในการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) โดยยังคงยึดหลักแนวทางการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเดิมเพ่ือการด าเนินงานต่อเนื่องและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพความยั่งยืนโดยมี
แผนพัฒนาดังนี้ 

1. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1.1  จัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) 
1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
1.3  จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
1.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี    
      ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 2.   แผนพัฒนาด้านวิชาการ 
       2.1  พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด Teach Less Learn More  โดยมีจุดเน้นที่ให้ 

            นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเน้นการลงมือปฏิบัติ 
      2.2  ใช้กระบวนการ Regina Coeli  Learning  Cycle (RCLC)  เป็นกระบวนการในการ 
            พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพ 
      2.3  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา และสรุปผลการ 
            ด าเนินงาน ให้เป็นระบบและจริงจังภายใต้การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ     
            ภายในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะอุร์สุลินเพ่ือการศึกษาแห่งประเทศไทย          
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขท่ี 166 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่บริการ 
ส านักงาน    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053-
281838  Email regina@regina.ac.th website www.regina.ac.th ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนใน
ปี พ.ศ. 2475 ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
 

2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรของสถานศึกษาปี2561 

ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม ครูต่างชาติ 

2561 7 140 0 14 44 205 2 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรของสถานศึกษาปี2561 
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ตารางท่ี 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรปี2561 
 

ปีการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2561 46 126 33 0 205 
 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรปี2561 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา 
จ านวน
ครู(คน) 

รวมจ านวนชั่วโมง
สอน ต่อสัปดาห์

(ชั่วโมง) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 
1 คน ในแต่ละสาขาวิชา

(ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 12 180 15 

2. คณิตศาสตร์ 12 180 15 

3. วิทยาศาสตร์ 15 250 17 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 120 10 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 16 

6. ดนตรีและศิลป 8 180 23 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 180 18 

8. ภาษาต่างประเทศ 13 250 19 

9. การศึกษาพิเศษ       

รวม 87 1420 16 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา 
จ านวน
ครู(คน) 

รวมจ านวนชั่วโมง
สอน ต่อสัปดาห์

(ชั่วโมง) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู   
1 คน ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 6 102 17 

2. คณิตศาสตร์ 9 146 16 

3. วิทยาศาสตร์ 9 146 16 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 105 15 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 45 11 

6. ดนตรีและศิลป 3 34 11 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 59 10 

8. ภาษาต่างประเทศ 12 197 16 

9. การศึกษาพิเศษ 0   0  0 

รวม 56 834 14 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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3.   ข้อมูลผู้เรียน 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.3 3 0 61 61 20.33 

ป.1 5 0 159 159 31.8 

ป.2 5 0 156 156 31.2 

ป.3 4 0 178 178 44.5 

ป.4 4 0 141 141 35.25 

ป.5 4 0 160 160 40 

ป.6 4 0 187 187 46.75 

ม.1 4 0 160 160 40 

ม.2 4 0 137 137 34.25 

ม.3 4 0 129 129 32.25 

ม.4 5 0 139 139 27.8 

ม.5 5 0 112 112 22.4 

ม.6 5 0 146 146 29.2 

รวม 56 0 1865 1865 33.3 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.3 3 0 66 66 22 

ป.1 5 0 156 156 31.2 

ป.2 5 0 154 154 30.8 

ป.3 4 0 176 176 44 

ป.4 4 0 141 141 35.25 

ป.5 4 0 160 160 40 

ป.6 4 0 186 186 46.5 

ม.1 4 0 160 160 40 

ม.2 4 0 138 138 34.5 

ม.3 4 0 129 129 32.25 

ม.4 5 0 140 140 28 

ม.5 5 0 112 112 22.4 

ม.6 5 0 146 146 29.2 

รวม 56 0 1864 1864 33.29 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559-2561           
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น ปีการศึกษา2559  ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 

ป.1 171 160 159 

ป.2 140 174 156 

ป.3 154 142 178 

ป.4 186 158 141 

ป.5 
ป.6 

181 
166 

190 
182 

160 
187 

 

แผนภูมิที่  7 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559-2561           
ภาคเรียนที่ 1 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559-2561
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศกึษา2559 ปีการศกึษา2560 ปีการศกึษา2561
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ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559-2561            
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 

ป.1 171 160 156 

ป.2 140 174 154 

ป.3 154 142 176 

ป.4 186 158 141 

ป.5 
ป.6 

181 
166 

190 
181 

160 
186 

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559-2561          
ภาคเรียนที่ 2 
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ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561         
ภาคเรียนที่ 2 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 

ม.1 134 141 160 

ม.2 151 130 138 

ม.3 123 149 129 

ม.4 147 117 140 

ม.5 
ม.6 

120 
113 

141 
123 

112 
146 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561         
ภาคเรียนที่ 2 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกับ ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนก าหนด โดยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมง   
ค าสอนศาสนา ค าสอนจริยะ และสอดแทรกในการเรียนการสอนด้วยคุณค่าพระวรสาร และมีกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนาและผลการ
ประเมินดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน มีดังนี้ 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และ
กิจกรรมนอกห้องเรียน มีการเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้นการใช้
ค าถามเพ่ือพัฒนาความคิด มีการบันทึกไตร่ตรองสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา  เช่น กิจกรรม
ภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น  จากร่องรอยหลักฐานสามารถยกตัวอย่าง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งระบบโดยสมุดบันทึกการอ่าน โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่ เกณฑ์
การวัดประเมินผล แบบไตร่ตรองการอ่าน เรื่องราวต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่าน
และเขียนภาษาไทย(ป.1-ป.3)  โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่   แบบเรียนพัฒนาการอ่านระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   แบบส ารวจความคิดเห็น และแบบไตร่ตรองการอ่าน เรื่องราวต่าง ๆ    กิจกรรม 
Spelling Bee  และ กิจกรรม Self-Access and Active Learning Centre ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาพร้อมกับสร้างความมั่นใจในการใช้
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ภาษาของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  เกณฑ์การวัดประเมินผล  และแบบทดสอบประเมินพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
  ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 2561 พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ การอ่าน การเขียน  และสื่อสาร ได้ดีเลิศในวิชาภาษาไทย         
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และ วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งแสดงในตารางที่ 11   
ตารางที่ 12 ตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 11  ดังนี้ 
ตารางที่ 11  แสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 85.81 14.19 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 81.05 18.95 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 94.86 5.14 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 53.19 46.81 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 72.50 25.00 2.50 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 87.63 12.37 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 84.56 15.44 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 71.11 28.89 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 67.92 32.06 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 62.94 35.66 1.40 0.00 

รวม 961.57 234.53 3.90 0 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 80.13 19.54 0.32 0 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.13 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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ตารางท่ี 12  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 90.32 9.68 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 81.05 18.95 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 91.43 8.57 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 33.33 66.67 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 89.78 10.22 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 79.26 20.74 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 63.21 36.79 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60.84 38.46 0.70 0.00 

รวม 989.22 210.08 0.70 0.00 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 82.44 17.51 0.06 0.00 
 

   จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 82.44 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
 

ตารางท่ี 13  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ           
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 99.36 98.08 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 95.45 88.31 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 80.11 80.11 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 80.14 76.60 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 88.75 87.50 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 76.34 52.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 73.75 56.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 42.75 47.10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69.77 23.26 
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ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561          
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 

ม.1 134 141 160 

ม.2 151 130 137 

ม.3 123 149 129 

ม.4 147 117 139 

ม.5 
ม.6 

120 
113 

141 
123 

112 
146 

 

แผนภูมิที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561          
ภาคเรียนที่ 1 

 
 

 



19 
 

ระดับชั้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 86.43 43.57 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 75.89 49.11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 76.71 81.51 

เฉลี่ยรวม 78.79 65.34 
ร้อยละเฉลี่ย  2  วิชา 72.06 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 78.79 

อยู่ในระดับดีเลิศ และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 65.34  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 72.06 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  
แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้เหมาะสมตาม

ระดับชั้น ในระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2561 

 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด      
คิดเป็นร้อยละ 59.49 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นแก้ไขปัญหา 

  กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนได้ใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรองใน

ทุกวิชา  เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันน าไปประยุกต์ ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จากร่องรอยหลักฐานสามารถยกตัวอย่าง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กิจกรรมบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ในวันส าคัญและประเด็นรณรงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้        

99.36 95.45
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ความเข้าใจความหมาย สามารถอธิบายพร้อมทั้งปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในวันส าคัญได้ 

โดยอาศัยวิธีการประเมินผล แบบสังเกต และแบบส ารวจความคิดเห็น    และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน เช่น Project Based Learning  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

ภายใต้แนวคิด TLLM สร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ RCLC โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 

และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งผล

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยอาศัยวิธีการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินโครงการ และแบบประเมิน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

  ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนมีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซ่ึงแสดงในตารางที่ 14 และตารางที่ 15 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 14   แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา2561 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 92.90 7.10 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 61.44 38.56 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 98.86 1.14 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 91.49 8.51 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 95.70 4.30 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 88.19 11.81 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 83.70 16.30 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 97.20 2.80 0.00 0.00 

รวม 1,109.48 90.52 0.00 0.00 
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 92.46 7.54 0.00 0.00 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 92.46 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 90.97 9.03 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 62.09 37.91 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 95.43 4.57 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 58.87 41.13 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 99.38 0.63 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 96.24 3.76 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 99.26 0.74 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 75.66 24.44 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 82.52 17.48 0.00 0.00 

รวม 1,060.30 139.70 0.00 0.00 
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 88.36 11.64 0.00 0.00 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่
ก าหนด   คิดเป็นร้อยละ 88.36 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนา 

      จากกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการคิดสร้างสรรค์ 

ฝึกให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดทักษะการปฏิบัติจริงท าให้เกิดผล

งานและชิ้นงาน และเพ่ือเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนต่อไป จากร่องรอยหลักฐานสามารถยกตัวอย่าง 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เช่น Project Based Learning  

เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด TLLM สร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการ RCLC โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน 

โรงเรียน ชุมชน ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยอาศัย

วิธีการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินโครงการ และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
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  ผลการด าเนินงาน 
      ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและท างานเป็น
ทีม สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างนวัตกรรม โดยฝึก
ทักษะการปฏิบัติจริงจากผลงานและชิ้นงาน และเพ่ือเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ที่ได้รับสร้างสรรค์โครงงานและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร่สู่การแข่งขันเชิงวิชาการ
ภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงแสดงในตารางที่ 16 ดังนี้ 
ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 90.00 10.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 89.45 10.55 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 88.60 11.40 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 84.00 16.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 85.75 14.25 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 88.50 11.50 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 89.30 10.70 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 91.25 8.75 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 90.50 9.50 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 92.45 7.55 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 95.00 5.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 94.50 5.50 0.00 0.00 

รวม 1,079.30 120.70 0.00 0.00 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 89.94 10.06 0.00 0.00 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาที่ก าหนด   คิดเป็นร้อยละ 89.94 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



23 
 

1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการพัฒนา 

    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร โดย

ครูจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในทุกสาระ ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมกับสร้างสื่อในการน าเสนอผลงาน จากร่องรอยหลักฐาน

สามารถยกตัวอย่าง เช่น แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน เป็นต้น 

  ผลการด าเนินงาน 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สังคมในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงในตารางที่ 17  ดังนี้  

ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 86.45 13.55 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 61.44 38.56 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 96.77 4.26 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 96.77 3.23 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 54.33 45.67 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 97.90 2.10 0.00 0.00 

รวม 1,092.64 107.36 0.00 0.00 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 91.05 8.95 0.00 0.00 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมตาม

เกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.05 ซ่ึงมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา 

   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา

จากผลการวัดระดับชาติ โดยมีการวิเคราะห์ผลการสอบแล้วน าผลมาวางแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนา

แบบทดสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค รวมถึงวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย อีกทั้งยังปรับ

วิธีการสอน จัดท านวัตกรรมการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จากร่องรอยหลักฐานสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET  

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแต่ละรายวิชาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นต้น  

  ผลการด าเนินงาน 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งแสดง

ในตารางที่ 18  ถึง ตารางที่ 25 ดังนี้ 

 ตารางท่ี 18  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีระดับผลการเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  

ระดับชั้น ไทย คณิต วิทย ์ สังคม 
สุข 

ศึกษาฯ 
ศิลปะ การงาน 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 
ป.1 99.36 99.36 99.36 96.15 99.36 99.36 99.36 98.08 
ป.2 95.45 95.45 93.51 95.45 99.35 99.35 98.70 88.31 
ป.3 80.11 73.86 84.66 93.18 98.86 96.59 98.30 80.11 
ป.4 80.14 63.12 75.18 86.52 100.00 98.58 99.29 76.60 
ป.5 88.75 55.00 76.88 92.50 100.00 95.63 99.38 87.50 
ป.6 76.34 38.71 57.53 91.94 98.92 97.31 98.92 52.69 
ม.1 73.75 48.13 36.88 67.50 76.25 96.25 94.38 56.25 
ม.2 42.75 44.93 64.49 84.78 97.10 90.58 96.38 47.10 
ม.3 69.77 40.31 57.36 80.62 74.42 96.12 98.45 23.26 
ม.4 86.43 51.43 37.14 49.29 88.57 92.86 89.29 43.57 
ม.5 75.89 50.89 57.14 83.04 79.46 94.64 92.86 49.11 
ม.6 76.71 52.74 51.37 64.38 97.26 0.00 0.00 81.51 

ค่าเฉลี่ย 78.79 59.49 65.96 82.11 92.46 88.11 88.77 65.34 
ค่าเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระ 77.63 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 77.63 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ตารางที่ 19  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ประจ าปีการศึกษา 

2561  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 66.78 47.15 47.95 64.14 
คะแนนเฉลีย่ของจังหวัด 56.4 38.07 40.68 40.66 
คะแนนเฉลีย่ของสังกัด 59.59 37.50 43.24 49.29 

คะแนนเฉลีย่ของประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

 
ตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 
2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 71.50 46.41 47.65 45.87 
คะแนนเฉลีย่ของจังหวัด 56.69 32.05 37.57 31.34 
คะแนนเฉลีย่ของสังกัด 53.81 30.40 35.82 31.91 

คะแนนเฉลีย่ของประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

 
ตารางที่ 21  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 
2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 69.05 53.30 39.58 43.66 50.38 
คะแนนเฉลีย่ของจังหวัด 50.34 34.23 32.73 36.69 35.27 
คะแนนเฉลีย่ของสังกัด 45.23 30.82 29.99 34.27 34.38 

คะแนนเฉลีย่ของประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
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ตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 59.32 66.78 

คณิตศาสตร ์ 47.54 47.15 

วิทยาศาสตร ์ 47.89 47.95 

ภาษาอังกฤษ 66.56 64.14 

เฉลี่ยรวม 55.33 56.51 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 56.51 ซึ่งสูงกว่า              

ปีการศึกษา 2560 

 

ตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 62.56 71.50 

คณิตศาสตร ์ 48.13 46.41 

วิทยาศาสตร ์ 42.67 47.65 

ภาษาอังกฤษ 49.62 45.87 

เฉลี่ยรวม 50.75 52.86 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 52.86  ซึ่งสูงกว่า             

ปีการศึกษา 2560 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 64.17 69.05 

คณิตศาสตร ์ 36.58 53.30 

วิทยาศาสตร ์ 37.90 39.58 

สังคม 45.42 43.66 

ภาษาอังกฤษ 45.72 50.38 

เฉลี่ยรวม 45.96 51.19 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 51.19  ซึ่งสูงกว่า              

ปีการศึกษา 2560 

 

ตารางที่ 25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจ ากัดล่าง   3 ระดับช้ัน      
ปีการศึกษา  2561 
 

กลุ่มสาระ 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจ ากัดล่าง 

เฉลี่ยร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชาภาษาไทย 83.98 92.86 92.91 89.91 

วิชาคณิตศาสตร ์ 63.54 73.81 81.56 72.97 

วิชาวิทยาศาสตร ์ 75.69 88.89 75.18 79.92 

วิชาสังคมศึกษา ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 83.69 83.69 

วิชาภาษาอังกฤษ 88.95 87.30 90.07 88.77 

เฉลี่ยรวม 78.04 85.71 84.68 83.05 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจ ากัดล่าง ผลการ

ทดสอบระดับชาติ ทั้ง 3 ระดับชั้น มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดค่าเฉลี่ยได้ร้อยละ 
83.05  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานให้กับ

นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้วางแผน ตั้งเป้าหมายในการเรียน และการด าเนินชีวิต มี

กิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ มีการแนะแนวทางการเลือกคณะ เพ่ือเตรียมตัว

สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ กิจกรรมเรียนรู้

อาชีพตามเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  กิจกรรมผู้ปกครองอาสา(ข้อมูลอาชีพ)  กิจกรรมค่าย

ทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย (ม.5) และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

และมีวิธีการประเมินผล เช่น  แบบสังเกต แบบทดสอบ  แบบส ารวจความคิดเห็น และผลการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  ผลการด าเนินงาน 
         ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซ่ึงแสดง

ในตารางที่ 26 ดังนี้ 

  ตารางท่ี 26 สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561      
  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัย รวม คิดเป็นร้อยละ 
1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 4 2.78 

2.  มหาวิทยาลัยมหิดล 3 2.08 

3.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 90 62.50 

4.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 1 0.69 

5.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3 2.08 

6.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 1 0.69 

7.  มหาวิทยาลัยศลิปากร 2 1.39 

8. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 1 0.69 

9.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 1 0.69 

10  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 1 0.69 

11.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 1.39 

12.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.69 

13.  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 2 1.39 

14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7 4.86 
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มหาวิทยาลัย รวม คิดเป็นร้อยละ 

15.  มหาวิทยาลัยพะเยา 3 2.08 

16.  มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 6 4.17 

17.  Ritsumeikan Asia Pacific University  1 0.69 

18.  Aomori Chuo Gakuin Daigaku 1 0.69 

19.  Yunnan Normal University 3 2.08 

20.  ศึกษาต่อต่างประเทศ (1. America, 2. Netherlands) 2 1.39 

21.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 2.08 

22.  มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น เชียงใหม่ 1 0.69 

23.  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 1 0.69 

รวม 140 97.22 
                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

หมายเหตุ : รอประกาศผลระบบ T-Cas รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ จ านวน 4 คน 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 สอบผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
97.22 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  การพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกติกาในสังคม มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาและผลการประเมินดังนี้ 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนด โดยครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรองในทุกกิจกรรมการเรียน

การสอน คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักธรรมค าสอนและคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่ม

สาระและทุกกิจกรรม คุณครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชาค าสอนศาสนา โดยมี

หลักสูตรวิชาค าสอนศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ส าหรับนักเรียนแต่ละศาสนา มีกิจกรรมส่งเสริมให้

นักเรียนมีจิตส านึก ค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิผู้อ่ืน 

รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ และรู้จักอดทนอดกลั้น แสดงออกถึงความรัก รับใช้สังคมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมเยี่ยมเพ่ือนรัก   กิจกรรมพ่ีชวนน้องไปวัด  กิจกรรมสภานักเรียน  และ 
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กิจกรรมสังคมพัฒนา  เป็นต้น โดยมีวิธีการประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  และ แบบบันทึกไตร่ตรองการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั้ง 8 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     

ซ่ึงแสดงในตารางที่ 27  ดังนี้ 

ตารางท่ี 27  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อที ่1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 99.78 0.22 0.00 0.00 
ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์ สุจริต 96.25 3.58 0.17 0.00 
ข้อที่ 3  มีวินัย 78.11 21.61 0.28 0.00 
ข้อที่ 4  ใฝ่เรียนรู ้ 71.78 28.11 0.11 0.00 
ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 96.92 3.08 0.00 0.00 
ข้อที่ 6  มุ่งมั่นในการท างาน 67.25 32.64 0.11 0.00 
ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย 98.15 1.85 0.00 0.00 
ข้อที่ 8  มีจิตสาธารณะ 96.47 3.53 0.00 0.00 

รวม 704.71 94.62 0.67 0.00 
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 88.09 11.83 0.08 0.00 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.09 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คือ มีการบูรณา

การกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นให้

ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย  กิริยามารยาทที่เหมาะสม การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมกิจกรรมศาสนพิธีในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอย

กระทง กิจกรรมรดน้ าด าหัววันปีใหม่ และกิจกรรมวันส าคัญของไทย เป็นต้น นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้มี

โอกาสแต่งกายชุดพ้ืนเมืองและชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีของไทย ทั้งของโรงเรียน

และของชุมชนเป็นต้น 
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  ผลการด าเนินงาน 

  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งแสดงใน

ตารางที่ 28 ดังนี้ 

ตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ทีม่ีความภูมิใจในท้องถิน่

และความเป็นไทย 
คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 156 156 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 154 154 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 176 176 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 141 141 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 160 160 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 186 186 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 160 160 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 138 138 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 129 129 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 140 140 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 112 112 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 146 146 100 

รวมจ านวนผู้เรียน (คน) 1,798 1,798 100 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

กระบวนการพัฒนา 

       โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมเรื่องการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท างานร่วมกันและมีกิจกรรมที่      เสริม

ประสบการณ์ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น  กิจกรรมเยี่ยม

เพ่ือนรัก กิจกรรมสังคมพัฒนา กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

โครงการทัศนศึกษาเรียนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นต้น  โดยมีวีธีการประเมิน ได้แก่   แบบ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   แบบบันทึกไตร่ตรองการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 



32 
 
  ผลการด าเนินงาน 

  ผู้เรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ได้อย่างเหมาะสมในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงแสดงในตารางที่ 29 ดังนี้ 

ตารางที่ 29 แสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของ

ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ทีย่อมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 156 156 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 154 154 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 176 176 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 141 141 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 160 160 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 186 186 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 160 160 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 138 138 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 129 129 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 140 140 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 112 112 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 146 146 100 
รวมจ านวนผู้เรียน 

(คน) 
1,798 1,798 

100 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 

กระบวนการพัฒนา 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทางด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ให้แก่ผู้เรียนโดยผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้ร่วมปฏิบัติจริง  และเหมาะสมตามวัยของตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข พัฒนาระดับน้ าหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมกีฬาพาเพลินยามพัก กิจกรรม 

อย. น้อย   เป็นต้น  โดยมีวิธีการประเมินโดยอาศัยเครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า
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ร่วมกิจกรรม แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง (ภาวะโภชนาการ)   แบบบันทึกสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

ป.1- ม.6  

ผลการด าเนินงาน 

  ผู้เรียนมีระดับน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ และ มีระดับส่วนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซ่ึงแสดงในแผนภูมิ12 และแผนภูมิที่ 13 ดังนี้  
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงผลการประเมินร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 

  จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีน้ าหนักตาม

เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 74.13  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงผลการประเมินร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 

  จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน สูงกว่าเกณฑ์ และค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 98.07  ซึ่งอยู่ในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 
  1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ100   
  2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.46   
  3)  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.05   
  4)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 97.22 
            
4. จุดควรพัฒนา 
  1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดค านวณ ในวิชาคณิตศาสตร์ จากระดับปานกลาง 
ให้เป็นระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
  2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในวิชาภาษาอังกฤษ 
จากระดับ ดี ให้เป็นระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
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  3) พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากระดับดี ให้เป็น 
ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
  4)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในวิชาภาษาไทย    
จากระดับ ดีเลิศ ให้เป็น ระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
  5)  พัฒนาผู้ เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายโดยผู้ เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน              
จากระดับดีเลิศ ให้เป็น ระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
  ในการปฏิบัติภารกิจการให้การศึกษา  ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาวะของสังคมปัจจุบัน
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน ที่หลีกเลี่ยง ทางโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ ด้วยการวางรากฐานของชีวิต โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 
  โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรค าสอนจริยะ ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ มุ่งให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ของศิษย์อุร์สุลิน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  รักศักดิ์ศรีความเป็นกุลสตรี  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  จิตสาธารณะ  มีจิตตารมณ์ รักและรับใช้ (Serviam)  

หลักสูตรค าสอนศาสนา นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ ละ 2 คาบ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ ลึกซึ้ง

ในศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม นอกจากหลักสูตรค าสอน 

จริยะและค าสอนศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริม ได้แก่  

กิจกรรมสังคมพัฒนา ทีน่ักเรียนได้ออกไปท ากิจกรรมจิตอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน

ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ RCLC  การเริ่มต้นจาก Orientation ไปสู่การ

วางแผนงาน และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดพ้ืนที่ท ากิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามความเหมาะสมของวัยของนักเรียน สถานที่ท ากิจกรรมได้แก่ 

ศูนย์เด็กปัญญาอ่อนภาคเหนือ  บ้านธรรมปกรณ์ มูลนิธิศิริวัฒนา-เชสเชียร์ เป็นต้น  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่เองตามความสนใจ โดยมีครูประจ า

ชั้นเป็นที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาล  

กิจกรรมเยี่ยมเพ่ือนรัก เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการให้ แบ่งปันกับผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่า 

โดยบูรณาการกับช่วงเทศกาลคริสตมาส ที่แฝงนัยว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้ นอกจากนี้ ยังมีศาสนสัมพันธ์

ท าให้เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่ปลูกฝังคุณค่าและส่งเสริมนักเรียน

ให้เป็นศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา  ร่วมถวายพระพร  กิจกรรมพ่ีชวนน้อง

ไปวัด  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และค่ายอัญจลา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังที่กล่าวมานักเรียนจะได้มีการบันทึก

ไตร่ตรอง ถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ See-Judge-Act เพ่ือน าสิ่งที่ได้สัมผัส เรียนรู้ จากการลงมือ

ปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างตนเองต่อไป 
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มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

กระบวนการพัฒนา 

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 

ผ่านการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT และกระบวนการ Continue-Start-Stop และได้ร่วมกัน

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาของชาติ โดยจัดท า

แผนพัฒนาโรงเรียน 5 ปี (ปี 2558-2562) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี เพ่ือสู่การปฏิบัติให้

บรรลุตามแผนพัฒนาโรงเรียนซึ่งแต่ละปีจะมีการประเมินการใช้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เป็นประจ าทุกป ี

 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 

ของโรงเรียนและสอดคล้องตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศกึษา มีโครงการและแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม

มาตรฐาน มีการจัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารที่ชัดเจน บุคลากรเข้าใจใน

งานที่รับผิดชอบ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

โรงเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีปฏิทิน

ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และของโรงเรียน มีการพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของผู้บริหารและคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ มีความถูกต้องทันต่อการใช้งาน 
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ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ 
ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 5 ปี (2558-2562) แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2562 ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ 

มีงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน ตรวจติดตาม

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนด้วยหลักการ See-Judge-Act มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่ด าเนินการตรวจติดตามทั้งในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตามตรวจคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามภายในฝ่ายและภายในสถานศึกษา เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการเข้ามาร่วมประชุมและช่วยเหลือโรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นวิทยากร  

ให้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้  เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ได้รับความ

ช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าที่เข้ามาสนับสนุนโรงเรียนทั้งด้านการบริหาร

จัดการและด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2561 รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนทั้งของรัฐ

และเอกชนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของท้องถิ่น มีทั้งวัด โรงเรียน ชุมชน

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้ท าความตกลงร่วมมือกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถาบัน British Council   สถาบัน Text and Talk เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน  และท าความตกลงร่วมมือกับคณะศิลปะและสื่อ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระยะเวลา 1 เดือน และระยะเวลา 1 ปี รวมถึงศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
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ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพด้วยระบบประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจ าปี และเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 เป็นอย่างดี 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนและวัดประเมินผล งานพัฒนา

ผู้เรียนรายบุคคล งานภาษาต่างประเทศ งานสารสนเทศ งานวิจัยและประกันคุณภาพ และมีโครงการ

พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” (Teach Less Learn More) เพ่ือลดเนื้อหาที่

ซ้ าซ้อน และเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน โครงการพัฒนานักเรียนรายบุคคลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

โครงการเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการวันวิชาการ 2561 โครงการส่งเสริมภาษาเพ่ือการ

สื่อสารสากล โดยมีการจัดกิจกรรมช่วงพักต่างๆ ทุกวัน มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือก

เข้ าร่ วมได้ตามความสนใจ ซึ่ งทางโรงเรี ยนมีศูนย์  Self-Access and Active Learning Center 

ประกอบด้วยกิจกรรมทางภาษา 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส มี

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง อาทิ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและ

สนใจ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประกอบด้วย กิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยล้านนา RC, RC STEM STAR 1-

3, วิทย์ ว้าว ว้าว, short film club, วงสตริง, วงดุริยางค์,  ดนตรีไทย/พ้ืนเมือง, นาฏศิลป์ไทย 4 ภาค, 

วาดการ์ตูนประกอบเรื่อง, ศิลปะกับสื่อวัสดุและการใช้สีต่างๆ, Culinary journey, DIY สไตล์ ชิลล์ ชิลล์, 

กินดีมีสุข “อาหารเพ่ือสุขภาพ”, นักคิด นักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ (PlayBOT), เทควันโด, Lively 

English, Cover Dance และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาจีนเตรียมสอบวัดระดับ HSK 2-3, ภาษาญี่ปุ่นเตรียมสอบวัดระดับ N4-5, 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และ Lab วิทยาศาสตร์ มีการแสดงบนเวทีช่วงพักกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้

แสดงออกอย่างเต็มตามศักยภาพ มีการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียนและ

องค์กรภายนอก อีกทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาต่อและสามารถ

ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีโครงการแผนการสอนและกระบวนการสอนสู่

ความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic) และบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ
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ไตร่ตรอง (RCLC) รวมถึงโครงการวัดและประเมินผลโดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงการปลูกฝังจิตตารมณ์ Serviam 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น

ไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับทัศนศึกษาทุกระดับชั้น 

ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งใช้ 

แนวคิด Teach Less Learn More การพัฒนาผ่านกระบวนการ Continue-Start-Stop และหลักการ

ของ See-Judge-Act ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ RCLC ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

และเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานสถานศึกษาก าหนด โดยจัดท าโครงการเสริมสร้างความตระหนัก

ความเป็นครูอุร์สุลิน มีกิจกรรมสนทนาธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจ  มีโครงการ

พัฒนาครูสู่ยุคศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูที่ได้ระดับ A1 และ A2 (ตาม

กรอบ CEFR : Common European Framework of Reference for Languages)  มีกิจกรรมอบรม

พัฒนาทักษะเทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ครูได้ร่วมแรง ร่วมใจ 

ร่วมมือกันกับเพื่อนครูและผู้บริหารในโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) มีการจัดเวลาให้มีการประชุมกลุ่มสาระ

สัปดาห์ละ 1 คาบ เพ่ือใช้ในการประชุมวางแผนการท างาน แบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้ไปอบรมสัมมนา

แบ่งปันประสบการณ์การสอน และมีการวิเคราะห์วิพากษ์ข้อสอบเพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของกลุ่มสาระและของโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนและครู ส่งผลให้ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ RCLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคนิค
การสอนหลากหลาย มีการใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานและการปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม เป็น
แบบอย่างได ้
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

การศึกษา ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีโครงการ RC Go Green เพ่ือให้ทุกคน
ได้ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการบ้านเรยีนาฯ น่าอยู่ เพ่ือร่วมปลูกฝังให้นักเรียนได้ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างรู้คุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด  

ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม โดยด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 

เรียนรู้ โดยด าเนินการพัฒนาระบบงานวัดผล RC MIS ระบบงานทะเบียนบุคลากร Regina Personnel 

ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระบบการสั่งซื้อชุดนักเรียน ระบบงานการเงิน เว็บไซต์โรงเรียน    

เฟสบุ๊คโรงเรียนและเพจ ระดับช่วงชั้น (อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) การใช้ระบบ Google 

Form ในการส ารวจและเก็บข้อมูล และมีโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศภายใน

โรงเรียน อาทิ กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศงานสารบรรณ กิจกรรมวางระบบ LAN และขยายสัญญาณ Wi-Fi และกิจกรรมปรับปรุง

คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80  ครู นักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 

บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
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3. จุดเด่น 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2561 แสวงหาโอกาสให้ครูในการอบรมสัมมนาต่างๆ  ผู้บริหารติดตามความ
คืบหน้าทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาครูในด้าน
จิตใจและจิตวิญญาณ จัดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ 

2) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ต้องการให้ค าแนะน า
มาเป็นวิทยากร เข้ามาช่วยวางแผน และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียน
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3) คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาได้ให้ความส าคัญกับการดูแลความสะอาด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของนักเรียนและครู รวมทั้ง มีการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

4) ความร่วมมือและอุทิศตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
โรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1) ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ  จริงจัง 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2) ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือการบริหารและการจัดการ 

3) ใช้ระบบการวิจัยในการบริหารและการจัดการเพ่ือ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4) จัดท าเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งให้มากขึ้น เพ่ือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 

การบริหารงานทีมชั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างเครือข่าย
เข้มแข็ง บ้าน โรงเรียน และชุมชนตามแผนพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งครูหัวหน้าระดับชั้นมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทและระเบียบวินัยที่ดีตามนโยบายปลูกฝังจิตตา
รมณ์ SERVIAM ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน และขับเคลื่อนระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปกป้องคุ้มครองนักเรียน จนเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง วิธีปฏิบัติของการบริหารงานทีมชั้น พอสรุปได้ดังนี้ 
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1) มีการก าหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูในทีมเพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
กับฝ่ายงานต่างๆ  ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ รับผิดชอบด้านงานจิตตาภิบาล 
งานระเบียบวินัย งานวิชาการ งานอนามัย งานแนะแนว ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ งานออมทรัพย์ 
สภานักเรียนและกิจกรรม 

2) มีการจัดประชุมหัวหน้าระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้ง จัดประชุมผู้บริหารพบครูทีมชั้น  ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง และจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

3) มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
4) มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทีมชั้น ร่วมบริหารทีมชั้นกับคุณครูในทีมชั้น โดยเข้าร่วม

ประชุม วางแผน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมชั้น เป็นผู้ปกครองอาสา เป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านอาชีพกับนักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น  และเป็นสถานที่ศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
  2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  

  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เกิดทักษะ สามารถค้นหา รวบรวม สร้างองค์ความรู้จาการเรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง เช่น การจัดท าแผนการสอน และจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง (Reflective Pedagogical Paradigm) ของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ประกอบกบัเทคนิคการสอนอ่ืนๆที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าแท้จริง มีความสุขและสนุก
กับการเรียน และในขณะเดียวกันนักเรียนได้เรียนรู้ว่า “เรียนรู้อะไร” “เรียนรู้อย่างไร” และ “เรียนรู้เพ่ือ
อะไร” ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการไตร่ตรองด้วยตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทัศนศึกษาและบูรณาการท้องถิ่น
ในทุกระดับชั้น กิจกรรมค่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน นอกจากนี้ยังมโีครงการพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล-สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลายในการด าเนินโครงการและกิจกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผล เช่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผลการจัดกิจกรรม แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม บันทึกหลังสอน การนิเทศการสอนตาม
แนวคิด Lesson Study  แบบเรียนพัฒนาการอ่านและการเขียน และบันทึกไตร่ตรองจากการท ากิจกรรม  
 

  ผลการด าเนินงาน 
  ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษาสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 87.5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม  
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  2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ผ่านโครงการพัฒนาครูสู่ยุคศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมอบรมครูเพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการท างาน และกิจกรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร (กลุ่ม A2) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ งานระบบ LAN และขยาย
สัญญาณ Wi-Fi  รวมถึงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเพ่ือรองรับการใช้งานเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และเพ่ือบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการใช้งานอย่างเหมาะสมทั้งในการเรียนการสอนและการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ห้องสมุด
ของโรงเรียน ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องศูนย์สถาบัน British Council  ห้องประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการ สนาม ลานเอนกประสงค์ เป็นต้น รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจ านวน 90 แห่ง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศูนย์การ
เรียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรียน เป็นต้น  
  

  ผลการด าเนินงาน  
  ครูผู้สอนมีความสามารถในการผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล รวมถึงจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

กระบวนการพัฒนา 

ครูผู้สอนได้มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผ่านการบริหารงานทีมชั้น และการบริหาร 

กลุ่มสาระ โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักความเป็นครูอุร์สุลิน  ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อรณรงค์สู่การปฏิบัติ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 

กิจกรรมสนทนาธรรมครูและบุคลากร กิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจครูและบุคลากร เพ่ือให้ครูได้เข้าใจความหมาย

ของหัวข้อรณรงค์ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอุร์สุลิน และน าไปปฏิบัติได้ และได้มีโอกาสใน

การทบทวนไตร่ตรองชีวิตและรื้อฟ้ืนจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบร่วมกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูและผู้เรียนได้มีโอกาสท า
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กิจกรรม และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาและบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริม

ประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันไหว้ครู กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต์มาส 

กิจกรรมวันเด็กฯลฯ เป็นต้น 

 ผลการด าเนินงาน 

 ครูผู้สอนได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด

แนวทาง และร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 82.5 อยู่

ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   

  2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

กระบวนการพัฒนา 

  ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้มีการประเมินการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของ

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากแบบฝึกหัด ปฏิบัติ 

ชิ้นงาน บันทึกไตร่ตรอง ซึ่งท าอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือและมีเกณฑ์การวัดประเมินผลที่ชัดเจน  เหมาะสม

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 

ทั้งนี้ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดโครงการวัดและประเมินผลโดยเน้นพัฒนาการผู้เรียน พัฒนาการวัด

ประเมินผลส าหรับนักเรียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือจัดการวัดประเมินผลที่เหมาะกับ

สภาพของชีวิตจริงและปฏิบัติได้จริงตามความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้

อย่างแท้จริง รวมถึงโครงการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการ

ส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง ส าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที ่1-3 ผ่านแบบเรียนพัฒนาการอ่านมีเกณฑ์การวัดประเมินผลที่ชัดเจน 

  ผลการด าเนินงาน 

  ครูผู้สอนมีการตรวจสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือ

และวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม หลากหลาย และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และได้ให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปแก้ไข และพัฒนาการเรียนให้ดีขั้น คิดเป็นร้อยละ 85 อยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  
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  2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีกระบวนการท างาน โดยใช้หลักของการบริหารงาน และการท างาน

แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการท างาน และการจัดการเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งในระดับทีมชั้น และ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในทีมชั้น และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาง

โรงเรียนได้ก าหนดให้มีชั่วโมงประชุมของกลุ่มสาระขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีการประชุมเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารชั้นเรียน การอบรม

ภายในและภายนอกองค์กร ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ

บริหารจัดการทีมชั้นที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ

ตนเอง  

  ผลการด าเนินงาน 

  ครูผู้สอน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

1)  การให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย 

2)  ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจากการ 
สืบค้น ข้อมูล เพ่ือการเรียนรู้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

3)  ผู้เรียนได้รับการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายมีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน สามารถ 
ตรวจสอบได ้

4) การพัฒนาผู้เรียนในความหลากหลาย ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เอ้ือต่อผู้เรียน เปิด 
โอกาสให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู -นักเรียน นักเรียน-นักเรียน และ
นักเรียน-เพ่ือน 

5) การส่งเสริมพัฒนาครู และผู้เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ อันเป็นหัวใจหลักของการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
หลัก 
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4. จุดควรพัฒนา 

1)  ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารกลุ่มสาระแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน เป็นชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
หรือเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

2)  การพัฒนาส่งเสริมระบบ ICT ให้มีฐานข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือต่อการบริหาร 
จัดการมากยิ่งขึ้น 

3)  การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนมากขึ้น 

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
       การจัดท าแผนการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยผ่าน
กระบวนการสอนแบบไตร่ตรอง (Reflective Pedagogy) โดยใช้กระบวนการ RCLC (Regina Coeli 
Learning Cycle) ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และทุกกิจกรรมของโรงเรียน  
       กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเริ่มจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนบนพื้นฐานของ
ความไว้วางใจและเคารพนับถือ การมีส่วนร่วม มิตรภาพ การยอมรับในตัวบุคคล และการค้นพบตัวเอง 
จากนั้นก้าวสู่ขั้นของการให้ภาพรวม (Big Picture) เกริ่นเข้าสู่บทเรียนด้วยการ INTRO (Interest – Need 
– Time – Range – Objective) ให้นักเรียนได้ทราบว่าสิ่งที่จะเรียนรู้มีความน่าสนใจอย่างไร จ าเป็น
อย่างไรจึงต้องเรียนรู้ ใช้เวลาเท่าไร มีหัวข้อและเนื้อหาอะไร นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรและจะประเมิน
อย่างไร ตามด้วยขั้นของการน าเสนอบทเรียน ด้วยกระบวนการ SEE -JUDGE-ACT เมื่อนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ก็จะมาถึงขั้นของการไตร่ตรองให้นักเรียนได้ซึมซาบสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้มาเป็น
ของตนเองด้วยการตั้งค าถาม R-C-A (Reflection – Connect – Apply) จดบันทึกการไตร่ตรองและ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ น าไปสู่ขั้นของการวัดและประเมินผล และลงมือปฏิบัติในชีวิตจริงและยังสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่บทเรียนใหม่ต่อไปได ้
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปกีารศึกษา  2561 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
ค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้  
ผลการ
ประเมิน  

ระดับ
คุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 80  89.94  ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ร้อยละ 80 73.53 ดีเลิศ 

2) 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 90.41 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 89.94 ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 91.05 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 83.05 ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 97.22 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 88.09 ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 100 ยอดเยี่ยม 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 100 ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 86.10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
ค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้  
ผลการ
ประเมิน  

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 5  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5-ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5-ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5-ยอดเยี่ยม 
5 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5-ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5-ยอดเยี่ยม 
5 ยอดเยี่ยม 

2.6 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

5-ยอดเยี่ยม 
5 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ร้อยละ 80 

  

  
88.00 

  

 
ยอดเยี่ยม 

3.1 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 87.50 ยอดเยี่ยม 

3.2 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
85.00 ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 82.50 ยอดเยี่ยม 

3.4 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 
85.00 ยอดเยี่ยม 

3.5 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
100 ยอดเยี่ยม 
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 2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โรงเรียนก าหนดนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และการจัดการศึกษาที่ผ่านมา อาศัยเทคนิค  
SWOT ผนวกกับแนวทางของแผนการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาของชาติ โดยจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน 5 ปี (ปี 2558-2562) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี เพ่ือสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามแผนพัฒนาโรงเรียนซึ่งแต่ละปีจะมีการประเมินการใช้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นประจ าทุกป ี
  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
ของโรงเรียนและสอดคล้องตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  มีการปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการและแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน มีการจัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีระบบ
การบริหารที่ชัดเจน บุคลากรเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการพัฒนา
ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ มีความถูกต้อง ทันต่อ
การใช้งาน เป็นต้น 
 

 3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
  เนื่องในปี 2562 เป็นปีสุดท้ายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2558-
2562 โรงเรียนมีการด าเนินงานโดยจัดท า Swot Analysis ผ่านกระบวนการ Continue – Start – Stop 
และหลักการ See – Judge – Act   ในการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) โดยยังคงยึดหลักแนว
ทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเดิมเพ่ือการด าเนินงานต่อเนื่องและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพความ
ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  1.1  จัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) 
  1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
  1.3  จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  1.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
                เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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 2.   แผนพัฒนาด้านวิชาการ 
       2.1  พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด Teach Less Learn More  โดยมีจุดเน้นที่ให้ 
     นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเน้นการลงมือปฏิบัติ 
       2.2  ใช้กระบวนการ Regina Coeli  Learning  Cycle (RCLC)  เป็นกระบวนการในการ 
     พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพ 
       2.3  การก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล ให้เป็นระบบและจริงจังภายใต้การพัฒนาระบบข้อมูล    
 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 
 

 3.   แผนพัฒนาด้านบุคลากร 
       3.1  ครูเป็นผู้สืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นครูของโรงเรียนอุร์สุลิน 
       3.2  ครูและบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน Professional Learning Community 
       3.3  ครูใช้ระบบ IT  ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในทุกๆด้านมากข้ึน 
  

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1.  จุดเด่น 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ100   
   2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.46   
   3)  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
91.05   
   4)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 97.22 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 – 
2562 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 แสวงหาโอกาสให้ครูในการอบรมสัมมนาต่างๆ ผู้บริหารติดตาม
ความคืบหน้าทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาครูในด้านจิตใจ
และจิตวิญญาณ จัดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ 
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   2)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน 
ต้องการให้ค าแนะน ามาเป็นวิทยากร เข้ามาช่วยวางแผน และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การ
พัฒนาโรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย 
   3)  คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาได้ให้ความส าคัญกับการดูแลความสะอาด ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียนและครู รวมทั้ง มีการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งอ านวย
ความสะดวก และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
   4)  ความร่วมมือและอุทิศตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
 

      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) การให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน า 

ความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย 
2) ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจาก 

การสืบค้น ข้อมูล เพ่ือการเรียนรู้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
3) ผู้เรียนได้รับการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายมีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบได้ 
4) การพัฒนาผู้เรียนในความหลากหลาย ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เอื้อต่อผู้เรียน  

เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน 
และนักเรียน-เพ่ือน 

 5) การส่งเสริมพัฒนาครู และผู้เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ อันเป็นหัวใจหลักของการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
หลัก 
 

2. จุดควรพัฒนา 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                    1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดค านวณ ในวิชาคณิตศาสตร์ จากระดับ
ปานกลาง ให้เป็นระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
   2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในวิชา
ภาษาอังกฤษ จากระดับ ดี ให้เป็น ระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
   3) พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก
ระดับดี เป็น ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
   4)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในวิชา
ภาษาไทย จากระดับ ดีเลิศ ให้เป็น ระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
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   5)  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายโดยร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีน้ าหนัก
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จากระดับดีเลิศ ให้เป็น ระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
               มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1)  ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เป็นระบบ จริงจัง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   2)  ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ จริงจัง น าไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อการบริหารและการจัดการ 
   3)  ใช้ระบบการวิจัยในการบริหารและการจัดการเพ่ือเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
   4)  จัดท าเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งให้มากข้ึน เพ่ือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพของการจัดการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารกลุ่มสาระแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน เป็นชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนหรือเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

2) การพัฒนาส่งเสริมระบบ ICT ให้มีฐานข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอื้อต่อการ 
บริหารจัดการมากยิ่งขึ้น 

3) การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีเทคนิคการสอนที่ 
หลากหลายผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับผู้เรียนมากข้ึน 

3. แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาโรงเรียนยังคงยึดแนวทางตามแผนพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2558-2562 เป็นหลัก โดยน าผลการการประเมินคุณภาพภายในแต่ละฝ่าย มาวิเคราะห์และ
วางแผนการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 
            จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเสริมทักษะการคิดค านวณในวิชา
คณิตศาสตร์  การเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย การ
พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะ
ทางร่างกายโดยร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาที่ก าหนด รวมถึง 
การปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่านมากขึ้น  นอกจากนั้นจัดตั้งกลุ่มรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและมี
เป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายและก่อเกิดผลอย่างชัดเจน 
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            จัดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง น าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือการบริหารและการจัดการ พร้อมใช้ระบบการ
วิจัยในการบริหารและการจัดการเพื่อเน้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งให้มากขึ้น เพ่ือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

       4. ความต้องการช่วยเหลือ 
   ทางโรงเรียนมีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

1. จัด Learning Space ในโรงเรียนมากขึ้น 
2. ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดเรียนการ

สอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และมีจุดเน้นที่ วิชาคณิตศาสตร์                
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย 
 

                5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
           มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ในการปฏิบัติภารกิจการให้การศึกษา  ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาวะของ
สังคมปัจจุบันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน ที่หลีกเลี่ยง ทางโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ ด้วยการวางรากฐานของชีวิต โดยมีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรค าสอนจริยะ ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ 
มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ของศิษย์อุร์สุลิน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  รักศักดิ์ศรี
ความเป็นกุลสตรี  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  จิตสาธารณะ  มีจิตตารมณ์ รักและรับใช้ (Serviam)  
หลักสูตรค าสอนศาสนา นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ ละ 2 คาบ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ ลึกซึ้งใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม นอกจากหลักสูตรค าสอน จริ
ยะและค าสอนศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริม ได้แก่  
    กิจกรรมสังคมพัฒนา ที่นักเรียนได้ออกไปท ากิจกรรมจิตอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ RCLC  การเริ่มต้นจาก 
Orientation ไปสู่การวางแผนงาน และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดพ้ืนที่ท ากิจกรรม
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามความเหมาะสมของวัยของนักเรียน 
สถานที่ท ากิจกรรมได้แก่ ศูนย์เด็กปัญญาอ่อนภาคเหนือ  บ้านธรรมปกรณ์ มูลนิธิศิริวัฒนา-เชสเชียร์ เป็น
ต้น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่เองตาม
ความสนใจ โดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาล  
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    กิจกรรมเยี่ยมเพ่ือนรัก เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการให้ แบ่งปันกับผู้ที่มี
โอกาสน้อยกว่า โดยบูรณาการกับช่วงเทศกาลคริสตมาส ที่แฝงนัยว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้ นอกจากนี้ 
ยังมีศาสนสัมพันธ์ท าให้เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่ปลูกฝังคุณค่าและ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา  ร่วมถวายพระพร  
กิจกรรมพ่ีชวนน้องไปวัด  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และค่ายอัญจลา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังที่กล่าวมา
นักเรียนจะได้มีการบันทึกไตร่ตรอง ถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ See-Judge-Act เพ่ือน าสิ่งที่ได้สัมผัส 
เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างตนเองต่อไป 
 

 
   มาตรฐานที่  2  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   การบริหารงานทีมชั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้าง
เครือข่ายเข้มแข็ง บ้าน โรงเรียน และชุมชนตามแผนพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งครูหัวหน้าระดับชั้นมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทและระเบียบวินัยที่ดีตามนโยบาย
ปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน และ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปกป้องคุ้มครองนักเรียน จนเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง วิธีปฏิบัติของการบริหารงานทีมชั้น 
พอสรุปได้ดังนี้ 
   1)  มีการก าหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูในทีมเพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ  ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ รับผิดชอบด้านงานจิตตาภิบาล งาน
ระเบียบวินัย งานวิชาการ งานอนามัย งานแนะแนว ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ งานออมทรัพย์ สภานักเรียนและ
กิจกรรม 
   2)  มีการจัดประชุมหัวหน้าระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้ง จัดประชุมผู้บริหารพบครูทีมชั้น 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3)  มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
   4)  มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทีมชั้น ร่วมบริหารทีมชั้นกับคุณครูในทีมชั้น 
โดยเข้าร่วมประชุม วางแผน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมชั้น เป็นผู้ ปกครองอาสา เป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านอาชีพกับนักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น  และเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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   มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
        การจัดท าแผนการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
ผ่านกระบวนการสอนแบบไตร่ตรอง (Reflective Pedagogy) โดยใช้กระบวนการ RCLC (Regina Coeli 
Learning Cycle) ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และทุกกิจกรรมของโรงเรียน  
        กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนซึ่งเริ่มจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนบน
พ้ืนฐานของความไว้วางใจและเคารพนับถือ การมีส่วนร่วม มิตรภาพ การยอมรับในตัวบุคคล และการ
ค้นพบตัวเอง จากนั้นก้าวสู่ขั้นของการให้ภาพรวม (Big Picture) เกริ่นเข้าสู่บทเรียนด้วยการ INTRO 
(Interest – Need – Time – Range – Objective) ให้นักเรียนได้ทราบว่าสิ่งที่จะเรียนรู้มีความน่าสนใจ
อย่างไร จ าเป็นอย่างไรจึงต้องเรียนรู้ ใช้เวลาเท่าไร มีหัวข้อและเนื้อหาอะไร นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรและ
จะประเมินอย่างไร ตามด้วยขั้นของการน าเสนอบทเรียน ด้วยกระบวนการ SEE -JUDGE-ACT เมื่อ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ก็จะมาถึงข้ันของการไตร่ตรองให้นักเรียนได้ซึมซาบสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้มาเป็นของตนเองด้วยการตั้งค าถาม R-C-A (Reflection – Connect – Apply) จดบันทึกการ
ไตร่ตรองและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ น าไปสู่ขั้นของการวัดและประเมินผล และลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง
และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนใหม่ต่อไปได ้
 
     6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 

  6.1  การติดตาม ตรวจสอบจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกๆ 3 ปี 

 6.2   การเข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนการพัฒนาที่จัดโดย ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับภาคเหนือหรือจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
              

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3  เมื่อวันที่ 7 – 9    เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีข้อมูลโดยสรุปตามตารางดังนี้ 
 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 4.98 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ  
              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.98 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                          ใช่   ❑ ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี         ใช่    ❑ ไม่ใช่ 
ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ❑ ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2. ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

 

ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
(ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.68 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.32 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 16.98 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.58 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี           ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ❑ ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา     ❑ ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

- นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี  

- ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตร่วมกันคนอ่ืนได้บนพ้ืนฐานของความรัก การรับใช้ ตามจิตตารมณ์
ของคณะอุร์สุลิน 

- มีทักษะทางด้านภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- สถานศึกษามีการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง    
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
- มีการวางแผนการพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการสอนภาษาท่ีสามทุกระดับชั้น 

 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

- ครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินการใช้แผนฯ  

- ครูมีความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร จัดบรรยากาศในห้องเรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้
มีการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องมีเครื่องมือวิธีการประเมินที่ชัดเจน มีการสรุปผลและวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 1. โปรแกรมระบบวัดผลของโรงเรียน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล ความต้องการพื้นฐาน 
เช่น คะแนนเก็บ คะแนนจิตพิสัย วิเคราะห์ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การประมวลผล และการท ารายงานผล โดย
พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Excel ก่อน และได้พัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ผลจากการพัฒนา
โปรแกรมนี้ท าให้ระบบการวัดผลของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานชองครูลง ใช้เวลาน้อยลง
ในการจัดการข้อมูลคะแนน และสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 2. นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเรื่อง บทเรียน E-learning ได้พัฒนาสื่อการเรียนภาษาไทย ในรูปแบบ
เกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค านาม ค าพ้อง โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ได้น าเสนอผลงานในงาน “วิจัยวิชาชีพสู่การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และน าเสนอให้กับคณะนิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับ คือเด็กมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน และมีความเข้าใจเนื้อหาเรื่องค านาม และค าพ้องมากขึ้น 
 3. สื่อภาษาจีน Power Point แนะน าวัฒนธรรมจีน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนมาจัดท าเป็นสื่อ PowerPoint และได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อน  และน ามาพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น  และได้น าสื่อนี้เข้าประกวดของสถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัลดีเด่น อีกทั้งทางสถาบันได้ขอสื่อนี้ไว้เผยแพร่  และใช้เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศจีน ประโยชน์ที่ได้รับคือ เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศจีนมากขึ้น 
 4. นวัตกรรมการสอนสัญลักษณ์เสียง Phonogram โดยใช้การสอนแบบ Think Fornix โดยจัดล าดับ
ขั้นตอนการเรียน  4  ขั้นตอน โดยสอนให้รู้จักสัญลักษณ์เสียง ฝึกสัญลักษณ์เสียงเป็นพยางค์ และเป็นค า เด็ก
จะได้รับการฝึก  1  สัญลักษณ์เสียง  12  ครั้ง ซึ่งจะต้องท าการฝึกทั้งหมด  71  สัญลักษณ์เสียง ผลที่ได้รับคือ 
เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจน สามารถประสมค าโดยไม่ต้องท่องจ า สามารถน าไปพัฒนาการอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะของ ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
และการน้าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

ด้าน ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
การน้าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของ

สถานศึกษา 
1.ด้านผลการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

เด็กทุกคนควรได้รับการฝึกปฏิบัติ ให้รู้จัก
ประหยัด และปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา  
1.ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติ
และการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและใน
โรงเรียน 
2. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยสู่การเรียนรู้ 
- กิจกรรมนิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 
- ฉันรักโรงเรียน 
- อาหารดีมีประโยชน์ 
- เด็กดีมีคุณค่า (ค่านิยม 12 ประการ) 
- เรียนรู้วิถีพอเพียง 
ผลจากการพัฒนา 
- เด็กรู้และสามารถปฏิบัติตามกฎ ข้อ
ปฏิบัติของห้องเรียนและโรงเรียนได้ 
- เด็กเกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ได้     หมดจาน รู้จักประหยัด เห็นคุณค่า
ของน้ าและไฟฟ้า 
- เด็กเข้าใจถึงการประหยัด อดออม และรู้
คุณค่า  ของเงิน 
 

2.ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 
 
 

ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ
ประชุม 

วิธีการพัฒนา จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
และจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผลจากการพัฒนา ผู้บริหารและครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความ
คิดเห็น วางแผนเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา 
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3. ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 
 

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาเด็ก 
 
 
 

วิธีการพัฒนา จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การ
สอนแบบ Project Approach 
ผลจากการพัฒนา เด็กได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ มีบทบาทในการที่จะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ อยากเห็น และ
ได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึก ยั่งยืน          โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและได้รับความ
ร่วมมือ    เป็นอย่างดี 
 

4.ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
 

สถานศึกษาควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ใน
เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในและ
สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใจล าดับขั้นตอน และวิธีการอย่างชัดเจน 
 
 
 

วิธีการพัฒนา ผู้บริหารได้ส่งครูเข้ารับการ
อบรมเรื่อง        การประกันคุณภาพ
ภายใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 
ผลจากการพัฒนา ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน ามาถ่ายทอดในกลุ่ม
งานและเพ่ือนครูในระดับปฐมวัยได้ 
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ระดับขั นพื นฐาน 

ด้าน ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
การน้าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของ

สถานศึกษา 
1.ด้านผลการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่าน การดู การฟัง การสังเกต 
บันทึกเรื่องที่ได้อ่าน ฟัง เห็น ลงมือปฏิบัติ สรุป
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พัฒนาให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในกลุ่ม
สาระภาษาไทยและห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.3 
- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระ ข้ามทีมชั้น โดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
ผลจากการพัฒนา จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน 
และครูมีความพึงพอใจจากการได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

2.ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 

ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ
ประชุม 
 

วิธีการพัฒนา จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
และจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนภาคเรียนละ   2 ครั้ง  
ผลจากการพัฒนา ผู้บริหารได้วางแผน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความ
คิดเห็น เพื่อน าไปพัฒนาและส่งเสริม
ต่อไป 
 

3.ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 

ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

วิธีการพัฒนา ครูจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการRCLC เป็น
กระบวนการสอนหลักทุกรายวิชา โดย
สอดแทรกในแผนการสอน กิจกรรม และ
โครงการต่างๆ 
ผลจากการพัฒนา นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 

สถานศึกษาควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ใน
เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใจล าดับขั้นตอน และวิธีการอย่างชัดเจน 
 
 
 

วิธีการพัฒนา ผู้บริหารได้ส่งครูเข้ารับ
การอบรมเรื่อง        การประกันคุณภาพ
ภายใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2560 
ผลจากการพัฒนา ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน ามาถ่ายทอดในกลุ่ม
งานและเพ่ือนครูในระดับขั้นพ้ืนฐานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf
	90bcbb8477940af9dd350f35f5dcfdc5f84914cfd6135722ac328999a92da36f.pdf

