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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1   ข้อมูลพื้นฐาน 
 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะอุรสุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย          
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริกา ร 
สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ โทรศ ัพท ์ 053-282395 โทรสาร 053-281838  Email 
regina@regina.ac.th website www.regina.ac.th ได้ร ับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2475 
ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  
1,865   คน    จำนวนบุคลากรโรงเรียน    207  คน 
 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงเรียน 
 

 
 
 
 

mailto:regina@regina.ac.th
http://www.regina.ac.th/
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ตอนที่  2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปีการศึกษา 2558 -2562 
 2.2 แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  
 2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 
 2.4 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  การใช้แนวคิดของ EF (Executive Functions) ในกระบวนการ 
                                จัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   Lively Classroom เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ 
    ภาษาต่างประเทศสำหรับการสื่อสารในห้องเรียนและสามารถ 

  นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการสร้างบรรยากาศการ   
                     เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน 

                                                    และให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   กิจกรรม”ผู้นำระดับห้องเรียน” โดยผ่านกิจกรรมการเรียนและ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดีเปี่ยม 
    จิตตารมณ์ Serviamและเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะศิษย์อุร์สุลิน 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ    
     โครงการ (Project Approach) 
4.2 การจัดทำวิจัยทีมชั้นและวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือช่วยส่งเสริม ด้านพฤติกรรม ระเบียบวินัย     
     และด้านพัฒนาการเด็ก ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ตามหลักปรัชญา และ 
     อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ คือ การรัก รับใช้ (Serviam) ตามแบบอย่าง 
     ของ ท่านนักบุญอัญจลา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม และเคารพในพหุ 
     วัฒนธรรม 
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5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ การรัก รับใช้  
       (Serviam) ตามแบบอย่างของท่านนักบุญอัญจลา เป็นสตรีไทย มีคุณลักษณะอัน 

        พึงประสงค์ท่ีดีงาม รู้คุณค่าในตัวเอง รู้และเคารพในพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมใน   
                           สังคมได้อย่างเป็นสุขและมีความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์อุร์สุลิน 

5.2   โรงเรียนมีแนวทางพัฒนาทักษะของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง 
       เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่21 และอยู่ในกรอบของแผนพัฒนา    
       โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ยุคศตวรรษที่ 21  

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  โรงเรียนเน้นความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่ใช้การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 1)  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 

 2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปีการศึกษา 2558- 2562 
   2.2  แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 
   2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 
   2.4  รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 
 

 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังนี้ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ      
                                การรัก รับใช้ (Serviam) ผู้อื่นตามแบบอย่างของท่านนักบุญ       
                                อัญจลา เป็นสตรีไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม           
                                รู้คณุค่าในตัวเอง  รู้และเคารพในพหุวัฒนธรรมและ อยู่ร่วมใน 
                                สังคมได้อย่างเป็นสุขและมีความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์อุร์สุลิน 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทราบ 
                                ถึงความถนัด และความสามารถของตน และช่วยพัฒนาผู้เรียน 
                                ใหบ้รรลุความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความถนัดของตนเอง 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะที่สอด 
                                รับกับการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และในโลกอนาคต ปรับ 
                                ระบบการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การคิด วิเคราะห์ และการคิด  
                                สรา้งสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง 

  
 4)  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

4.1  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้
ทางด้านวิชาการ  โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
โดยใช้กระบวนการกระบวนการ RCLC 

4.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-
PLC)  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะอุรสุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย          
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ 
สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ โทรศ ัพท ์ 053-282395 โทรสาร 053-281838  Email 
regina@regina.ac.th website www.regina.ac.th ได้ร ับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2475 
ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  
1,865   คน    จำนวนบุคลากรโรงเรียน    207  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
  บุคคลธรรมดา 
  นิติบุคคล 
      ห้างหุ้นสว่นจำกัด/บริษัท 
      มูลนธิิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
      มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
      มูลนธิิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

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

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


9 
 
  1.2  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน  
 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนห้องเรียน/ผู้เรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่
มีความต้องการ

พิเศษ 

รวม
จำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที่ 1 - - - - - - - 
อนุบาลปีที่ 2 - - - - - - - 
อนุบาลปีที่ 3 3 - - 61 - 0 61 

รวม 3 - - 61 - 0 61 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 - - 180 - 4 184 
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 - - 155 - 3 158 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - - 156 - 3 159 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - - 173 - 0 173 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - - 142 - 2 144 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 - - 162 - 2 164 

รวม 26 - - 968 - 14 982 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 - - 163 - 3 166 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 - - 156 - 1 157 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 - - 132 - 2 134 

รวม 12 - - 451 - 6 457 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 - - 124 - 1 125 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 - - 131 - - 131 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 - - 109 - - 109 

รวม 15 - - 364 - 1 365 
รวมทั้งสิ้น 56 - - 1,844 - 21 1,865 
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ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล3-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.3 3 0 58 58 19.33 

ป.1 5 0 184 184 36.80 

ป.2 5 0 159 159 31.80 

ป.3 4 0 157 157 39.25 

ป.4 4 0 174 174 43.50 

ป.5 4 0 144 144 36.00 

ป.6 4 0 164 164 41.00 

ม.1 4 0 168 168 42.00 

ม.2 4 0 158 158 39.50 

ม.3 4 0 134 134 33.50 

ม.4 5 0 125 125 25.00 

ม.5 5 0 131 131 26.20 

ม.6 5 0 109 109 21.80 

รวม 56 0 1,865 1,865 33.30 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1

ชาย หญิง
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ตารางท่ี  3  แสดงจำนวนผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.3 3 0 61 61 20.33 

ป.1 5 0 184 184 36.80 

ป.2 5 0 158 158 31.60 

ป.3 4 0 159 159 39.75 

ป.4 4 0 173 173 43.25 

ป.5 4 0 144 144 36.00 

ป.6 4 0 164 164 41.00 

ม.1 4 0 166 166 41.50 

ม.2 4 0 157 157 39.25 

ม.3 4 0 134 134 33.50 

ม.4 5 0 125 125 25.00 

ม.5 5 0 131 131 26.20 

ม.6 5 0 109 109 21.80 

รวม 56 0 1,865 1,865 33.30 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559-2562 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
อนุบาล 3 53 63 66 61 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559-2562 
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ตารางท่ี 5   แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560-2562  

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ป.1 160 195 184 

ป.2 174 156 159 

ป.3 142 178 157 

ป.4 158 141 174 

ป.5 190 160 144 

ป.6 182 187 164 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562  
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2560-2562
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562  

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ม.1 141 160 168 

ม.2 130 137 158 

ม.3 149 129 134 

ม.4 117 139 125 

ม.5 141 112 131 

ม.6 123 146 109 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562  
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560-2562
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ตารางท่ี  7 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2562   

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ป.1 160 156 184 

ป.2 174 154 158 

ป.3 142 176 159 

ป.4 158 141 173 

ป.5 190 160 144 

ป.6 181 186 164 

 
 
แผนภูมิที่  6 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2562  
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2560-2562
ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ตารางท่ี  8 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียน ระดับ ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2562  
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ม.1 141 160 166 

ม.2 130 138 157 

ม.3 149 129 134 

ม.4 117 140 125 

ม.5 141 112 131 

ม.6 123 146 109 

 
แผนภูมิที่  7 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2562  
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ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 
ตารางท่ี 9 แสดงสรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษา ปี2562 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - - 1 - 1 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ - - 4 - 4 

รวม 0 0 7 0 7 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ - 4 - - 4 
- ครูต่างชาต ิ - - - -  

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 63 2 - 65 
- ครูต่างชาต ิ - 3 - - 3 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ - 48 13 - 61 
- ครูต่างชาติ  - 4 - - 4 

รวม 0 122 15 0 137 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน 4 11 2 - 17 
5.อื่นๆ (ระบุ)นักการภารโรง 46 - - - 46 

รวม 50 11 2 0 63 
รวมทั้งสิ้น 50 133 24 0 207 

 

สรุปอัตราส่วน ระดับปฐมวัย 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    ...10... : …1…. 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  ...20... : …1…. 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    ...15... : …1…. 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  ....37... : ..1… 

                                          ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    ....13... :  .1… 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  …..30.. : …1… 
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ตารางท่ี 10  แสดงจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาปี2562 

ปี
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย 
บุคลากรทางการ

ศึกษาฝ่าย
สนับสนุน 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวม 

2562 7 137 0 17 46 207 
 
แผนภูมิที่ 8   แสดงจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาปี2562 
 

 
 
ตารางท่ี 11  แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรปี2562 

ปีการศึกษา ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

2562 50 133 24 0 207 

 
แผนภูมิที่  9  แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรปี2562 

 

 
 

4%

66%

0%

8%

22%
ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ครูผู้ช่วย

ฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

24%

64%

12%
0%

ต่ ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก



19 
 
  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ตารางท่ี 12  แสดงสรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 4 - - - - - 
ภาษาไทย - - 6 - 6 - 
คณิตศาสตร ์ - - 7 - 9 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 8 - 11 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 7 - 7 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 6 - 3 - 
ศิลปะ - - 5 1 3 - 
การงานอาชีพ - - 2 2 5 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 8 - 13 - 

        

 1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ตารางท่ี 13 แสดงสรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรยีน   

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 66 48 

   กิจกรรมแนะแนว 1 3 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 52 59 

รวม 117 110 
 

1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนครูและบุคลากรกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวนหัวหน้า
หมวด 

จำนวนวุฒิผู้ผ่านการอบรม
(หัวหน้าหมวด) 

การจัดตั้งหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
(หมู่) 

มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 119 119 0 72  - 

หมายเหตุ : จำนวนหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 5 คน  ครูผู้สอนระดับประถม 
66 คน  ระดับมัธยม 48 คน รวมทั้งสิ้น 119  คน 
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ตารางท่ี  15  แสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิชา/กิจกรรม และภาระงานที่สอนระดับชั้นอนุบาล 3         
ปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา 
จำนวนครู

(คน) 
รวมจำนวนชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์(ชั่วโมง) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ
ครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 3 120 3 

2. คณิตศาสตร์ 3 80 2 

3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3 120 3 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 1 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 3 200 5 

6. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 3 40 1 

รวม 600 15 
 

แผนภูมิที่ 10  แสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิชา/กิจกรรม และภาระงานที่สอนระดับชั้นอนุบาล 3        
ปีการศึกษา 2562 
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จ านวนบุคลากรแยกตามวิชา/กิจกรรม ขั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
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ตารางท่ี 16  แสดงจำนวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานที่สอนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา 
จำนวนครู

(คน) 
รวมจำนวนชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์(ชั่วโมง) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ
ครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 6 180 18 

2. คณิตศาสตร์ 7 220 17 

3. วิทยาศาสตร์ 8 180 12 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 120 13 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 9 

6. ดนตรีและศิลป 6 80 13 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 53 13 

8. ภาษาต่างประเทศ 8 140 15 

9. การศึกษาพิเศษ 0   0  0 

รวม 52 973 110 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงจำนวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานที่สอนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 17  แสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานที่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา 
จำนวนครู 

(คน) 
รวมจำนวนชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์(ชั่วโมง) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ 
ครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 6 102 17 

2. คณิตศาสตร์ 9 145 16 

3. วิทยาศาสตร์ 11 178 16 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 106 15 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 39 13 

6. ดนตรีและศิลป 3 39 13 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 56 11 

8. ภาษาต่างประเทศ 13 214 16 

9. การศึกษาพิเศษ - - - 

รวม 57 879 117 
 

แผนภูมิที ่ 12 แสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ และภาระงานที ่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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 2  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “อบรมเสริมคนให้ครบ  ประสบธรรมอันสูงส่ง   
ปัญญาแตกฉานม่ันคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์” 

 
วิสัยทัศน์ ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นกุลสตรี   มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม  รัก

ศักดิ์ศรีอยู่อยา่งพอเพียงบนพื้นฐานของความรักและรับใช้ ตามเจตนารมณ์ของ
คณะอุร์สุลิน 
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  มีรากฐานแนวคิดมาจากจิตตา
รมณ์ของท่านนักบุญอัญลาเมริชี    ผู้สถาปนาคณะ เมื่อปี ค.ศ.1535 ผู้ซึ ่งเน้นให้
การศึกษาอบรมแก่เยาวสตรีและจากการไตร่ตรองประสบการณ์ การดำเนินงานด้าน
การศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือให้กระบวนการการศึกษาเหมาะสมกับกาลเวลาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความใหม่ทุกวัน  ให้เยาวสตรีมีอัตลักษณ์และคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่าชีวิต 
 

พันธกิจ 1. ชุมชนแห่งอิสรภาพ รักและรับใช้ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนบนพื้นฐานของเสรีภาพและความรัก 
3. ชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (Professional  Learning  Community) 
4. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มุ่งอนาคต ยั่งยืนและคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย “สู่การเรียนรู้ที่แท้จริง  ก้าวหน้าในความถูกต้อง  มุ่งความดีงามในการดำเนินชีวิต” 
โรงเรียนมีเป้าหมายทางการศึกษาเฉพาะที่จะดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล 6 

ประการ ดังต่อไปนี้ 
1.  รักษาสถานภาพของโรงเรียนหญิงที่สร้าง “สตรีไทย ใจสากล” ด้วยการจัด
การศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บนรากฐานของการศึกษาอุร์สุลิน ตาม
จิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา  

2.  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่าชีวิต “รัก รับใช้ ซื่อสัตย์ 
เคารพ และพอเพียง” รวมทั้งให้มีทักษะชีวิตและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือให้นักเรียนพร้อมพัฒนาสู่ความถูกต้องและดีงามในสังคมพหุวัฒนธรรม 



24 
 

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการวัดและรายงานผลการเรียนรู้ ที่กระชับ
และชัดเจนจากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ด้วยแนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้
ให้มากขึ้น” เพื่อลดเนื้อหาการเรียนรู้เท่าที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิต
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดวินิจฉัย และเชื่อมโยงความรู้กับวิถีชีวิต            บน
ความถูกต้อง และดีงาม 

4.  จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรอง (Reflective 
Pedagogical Paradigm) โดยการใช ้  Regina Coeli Learning Cycle ภายใน
กรอบของ St. Angela Learning Cycle ประกอบกับเทคนิคการสอนอื ่นๆ ที่
หลากหลายอันจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข      และใน
ขณะเดียวกัน นักเรียนรู้ว่า “เรียนรู้อะไร” “เรียนรู้อย่างไร” และ “เรียนรู้เพื่อ
อะไร” อันจะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

5.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นกลไกของการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทัศนคติ 
และพฤติกรรม     การปฏิบัติของผู้ให้การศึกษาอบรม อยู่ในทิศทางเดียวกันตรงตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน และสร้างระบบบริหาร แบบมีส่วนร่วมในทุกมิต ิตาม
เจตนารมณ์ของนักบุญอัญจลา 

6.  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในชุมชนโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และ
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนและการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและ     มีความยั่งยืน อีกท้ัง เชิดชู
ผลงานและสรรเสริญผู้กระทำคุณงามความดีให้แก่โรงเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ 1. เสริมสร้างคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญอัญจลา 
2. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่จำเป็นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
3. บริหารคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากร 
4. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และระบบการประกันคุณภาพนำองค์กรสู่

มาตรฐานสากล 
 

เอกลักษณ์ “หญิงไทย ใจสากล” 
หญิงไทย หมายถึง สตรีไทยที่มีกิริยามารยาท รู้คุณค่าในตัวเอง รักษ์ความ

เป็นไทยปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ใจสากล คือการรู้ เคารพในพหุวัฒนธรรม สื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาท่ีสาม
ได้ตามวัย มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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อัตลักษณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของคณะอุร์สุลิน ที่มีอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ Serviam ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ซื่อสัตย์เป็นหลักนำ   มโนธรรมเที่ยงตรง    
มั่นคงใน Serviam   เปี่ยมจิตภาวนา  
วิชาการเป็นเลิศแห่งตน 

 
 
 
 

3  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
เสริมสร้างคุณ

ลักษณ์ตาม  จิตตา
รมณ์นักบุญอัญจลา 

 

โครงการที่ 3 
โครงการจัดการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

4 ดีเลิศ
(82%) 

70.4 ดี มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา

หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

โครงการที่ 6 
โครงการ
เสริมสร้าง
สุขภาพด ีมีสุข 

61 ดีเลิศ
(82%) 

91.58 ยอดเยี่ยม มฐ.ที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 9 
โครงการรณรงค์
สมณสาส์นของ
สมเด็จพระ
สันตะปาปาและ
สาส์นสมัชชา
คณะอุร์สุลิน 

65 
นร.+ครู 

ดีเลิศ
(82%) 

87.5 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะที่  

จำเป็นสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ 

โครงการที่ 2 
โครงการติดตาม
การใช้
กระบวนการ
เรียนการสอน 
RCLC  

4 ดีเลศิ
(82%) 

99.29 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

 โครงการที่ 3 
โครงการจัดการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

4 ดีเลิศ
(82%) 

70.4 ดี มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่3 

บริหารคุณภาพ
หลักสูตรและการ
พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพครู บุคลากร 

โครงการที่ 2 
โครงการติดตาม
การใช้
กระบวนการ
เรียนการสอน 
RCLC 

4 ดีเลิศ
(82%) 

99.29 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

 โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนา
ระบบการวัด
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

4 ดีเลิศ
(82%) 

54.28 ปานกลาง มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

 โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนา
ครูสู่ยุคศตวรรษที่ 
21 

4 ดีเลิศ
(82%) 

86.93 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

ข้อ 5. การพัฒนาครู
ให้มีความชำนาญใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

บริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์และ

ระบบการประกัน
คุณภาพนาองค์กรสู่
มาตรฐาน  สากล 

โครงการที่ 5 
โครงการสาน
สัมพันธ์
ผู้ปกครอง 
นักเรียนเก่า และ
ชุมชนร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
 

183 
นร.+พ่อ

แม่ 

ดีเลิศ
(82%) 

90.41 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนา
ระบบการวัด
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

4 ดีเลิศ
(82%) 

54.28 ปานกลาง มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

 โครงการที่ 12 
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 
 

4 ดีเลิศ
(82%) 

73.07 ดี มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
เสริมสร้างคุณ

ลักษณ์ตาม  จิตตา
รมณ์นักบุญอัญจลา 

 

โครงการที่ 3 
โครงการจัดการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

1,865 ดีเลิศ
(82%) 

78.32 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

 โครงการที่ 6 
โครงการ
เสริมสร้าง
สุขภาพด ีมีสุข 

1,865 ดีเลิศ
(82%) 

93.47 ยอดเยี่ยม มฐ.ที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

โครงการที่ 7  
โครงการ Smart 
and Serviam 

1,865 ดีเลิศ
(82%) 

89.45 ดีเลิศ มฐ.ที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

ข้อ 1. การปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุ
กาชาด 

โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนา
นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา 

21 ดีเลิศ
(82%) 

100 ยอดเยี่ยม มฐ.ที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 9 
โครงการรณรงค์
สมณสาส์นของ
สมเด็จพระ
สันตะปาปาและ
สาส์นสมัชชา
คณะอุร์สุลิน 

2,079 ดีเลิศ
(82%) 

87 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะที่  

จำเป็นสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ 

โครงการที่ 2 
โครงการติดตาม
การใช้
กระบวนการ
เรียนการสอน 
RCLC 

100 ดีเลิศ
(82%) 

99.29 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

โครงการที่ 3 
โครงการจัดการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

1,875 ดีเลิศ
(82%) 

78.32 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนา 
การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
(Authentic 
Assessment) 

100 ดีเลิศ
(82%) 

81.06 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่3 

บริหารคุณภาพ
หลักสูตรและการ
พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพครู บุคลากร 

โครงการที่ 1 
โครงการพัฒนา
หลักสูตรตาม
แนวทาง Teach 
Less Learn 
More 

1,794 ดีเลิศ
(82%) 

94.51 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

 โครงการที่ 2 
โครงการติดตาม
การใช้
กระบวนการ
เรียนการสอน 
RCLC 

100 ดีเลิศ
(82%) 

99.29 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 3 การจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวธิีการ 
Active Learning 

โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนา
ระบบการวัด
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

161 ดีเลิศ
(82%) 

54.28 ปานกลาง มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนา
ครูสู่ยุคศตวรรษที่ 
21 

161 ดีเลิศ
(82%) 

86.93 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

ข้อ 5. การพัฒนาครู
ให้มีความชำนาญใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

บริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์และ

ระบบการประกัน
คุณภาพนาองค์กรสู่
มาตรฐาน  สากล 

โครงการที่ 5 
โครงการสาน
สัมพันธ์
ผู้ปกครอง 
นักเรียนเก่า และ
ชุมชนร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

2,120 ดีเลิศ
(82%) 

90.41 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนา
ระบบการวัด
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

161 ดีเลิศ
(82%) 

54.28 ปานกลาง มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 12 
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 

161 ดีเลิศ
(82%) 

73.07 ดี มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 13 
โครงการระดม
ทุนเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนเร
ยีนาเชลีวิทยาลัย 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 
80 ของ
การ
พัฒนา 

ดีเลิศ
(82%) 

60 ดี มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการที่ 14 
โครงการระดม
ทุนก่อสร้าง
อาคารพลศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 
80 ของ
ยอดเงิน
ในการจัด
กิจกรรม 

ดีเลิศ
(82%) 

61 ดี มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

 
 

***  ยุทธศาสตร์ของสำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตวัชี้วัดประเด็นการติดตามประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

4.1  ระดับปฐมวัย  
  

 ตารางท่ี 20 แสดงผลการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 61 59 97.13 2 2.87 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 61 60 97.63 1 2.37 - - 
3. ด้านสังคม 61 61 100 - - - - 
4. ด้านสติปัญญา 61 57 92.62 4 7.38 - - 

 
 
 

  4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 164 164 49.07 59.32 66.78 58.82 -7.96 -11.92 ไม่มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 164 164 32.9 47.54 47.15 41.86 -5.29 -11.22 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 164 164 35.55 47.89 47.95 46.35 -1.6 -3.34 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 164 164 34.42 66.56 64.14 61.68 -2.46 -3.84 ไม่มีพัฒนาการ 
 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1– 2.99 แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 134 134 55.14 62.56 71.5 70.63 -0.87 -1.22 ไม่มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 134 134 26.73 48.13 46.41 47.79 1.38 2.97 
มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

วิทยาศาสตร ์ 134 134 30.07 42.67 47.65 36.37 -11.28 -23.67 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 134 134 33.25 49.62 45.87 55.17 9.3 20.27 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1– 2.99 แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
ตารางท่ี 23  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 106 106 42.21 64.17 69.05 59.75 -9.3 -13.47 ไม่มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 106 106 25.41 36.58 53.3 40.17 -13.13 -24.63 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 106 106 29.2 37.9 39.58 37.99 -1.59 -4.02 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 106 106 35.7 45.42 43.66 43.58 -0.08 -0.18 ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา  106 106 29.2 45.72 50.38 45.18 -5.2 -10.32 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1– 2.99 แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ตารางท่ี 24 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับประถมศกึษาท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป    ปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 
เฉลี่ย 

6 
ระดับ
ชั้น 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 184 182 98.91 158 156 98.73 159 130 81.76 173 119 68.79 144 126 87.50 164 101 61.59 82.88 

คณิตศาสตร ์ 184 180 97.83 158 156 98.73 159 104 65.41 173 127 73.41 144 75 52.08 164 99 60.37 74.64 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

368 349 94.84 316 305 96.52 159 133 83.65 346 314 90.75 288 253 87.84 164 122 74.39 88.00 

-   วิทยาศาสตร ์ 184 177 96.20 158 155 98.10 159 133 83.65 173 143 82.66 144 111 77.08 164 122 74.39 85.35 

-   วิทยาการคำนวณ 184 172 93.48 158 150 94.94 - - - 173 171 98.84 144 142 98.61 164 - - 96.47 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

184 170 92.39 158 153 96.84 159 153 96.23 173 162 93.64 144 113 78.47 164 157 95.73 92.22 

ประวัติศาสตร ์ 184 166 90.22 158 157 99.37 159 153 96.23 173 155 89.60 144 96 66.67 164 146 89.02 88.52 

สุขศึกษาและพลศึกษา 184 184 100.00 158 158 100.00 159 159 100.00 173 173 100.00 144 143 99.31 164 162 98.78 99.68 

ศิลปะ 184 184 100.00 158 158 100.00 159 158 99.37 173 167 96.53 144 141 97.92 164 159 96.95 98.46 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับประถมศกึษาท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป    ปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 
เฉลี่ย 

6 
ระดับ
ชั้น 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นร.
ท้ังหมด 

นร.ที่มี
ผลการ
เรียน

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

การงานอาชีพ 184 184 100.00 158 158 100.00 159 157 98.74 173 171 98.84 144 140 97.22 164 164 100.00 99.13 

ภาษาต่างประเทศ 184 170 92.39 158 153 96.84 159 129 81.13 173 159 91.33 144 108 75.00 164 89 54.27 81.83 
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 ตารางท่ี 25 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้นที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เฉลี่ย 3 
ระดับชั้น 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 166 65 39.16 157 95 60.51 134 85 63.43 54.37 

คณิตศาสตร ์ 166 59 35.54 157 77 49.04 134 48 35.82 40.13 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 332 214 64.46 314 160 50.96 134 44 32.84 49.42 

- วิทยาศาสตร ์ 166  51 30.72 157 74 47.13 134 44 32.84 36.90 

- วิทยาการคำนวณ 166 163 98.19 157 86 54.78 - - - 76.49 

สังคมศึกษา 166 126 75.90 157 115 73.25 134 99 73.88 74.34 

ประวัติศาสตร ์ 166 115 69.28 157 112 71.34 134 92 68.66 69.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 332 295 88.86 314 275 87.58 268 213 79.48 85.31 

- สุขศึกษา 166 150 90.36 157 126 80.25 134 100 74.63 81.75 

- พลศึกษา 166 145 87.35 157 149 94.90 134 113 84.33 88.86 

ศิลปะ 332 277 84.43 314 279 88.85 268 262 97.76 90.35 

- ทัศนศิลป ์ 166 159 95.78 157 154 98.09 134 131 97.76 97.21 

- ดนตร/ีนาฎศลิป ์ 166 118 71.08 157 125 79.62 134 131 98.28 82.99 

การงานอาชีพ 166 163 98.19 157 157 100.00 134 115 85.82 94.67 

ภาษาต่างประเทศ 166 51 30.72 157 56 35.67 134 33 24.63 30.34 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที ่1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลี่ย 3 
ระดับชั้น 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 166 60 36.14 157 116 73.89 134 100 74.63 61.55 

คณิตศาสตร ์ 166 92 55.42 157 97 61.78 134 55 41.04 52.75 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 332 206 62.05 314 204 64.97 134 75 55.97 61.00 

- วิทยาศาสตร ์ 166  44 26.51 157 62 39.49 134 75 55.97 40.66 

- วิทยาการคำนวณ 166 162 97.59 157 142 90.45 - - - 94.02 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

166 123 74.10 157 141 89.81 134 108 80.60 81.50 

ประวัติศาสตร ์ 166 100 60.24 157 117 74.52 134 113 84.33 73.03 

สุขศึกษาและพลศึกษา 332 278 83.73 314 263 83.76 268 256 95.52 87.67 

- สุขศกึษา 166 142 85.54 157 109 69.43 134 122 91.04 82.00 

- พลศึกษา 166 136 81.93 157 154 98.09 134 134 100.00 93.34 

ศิลปะ 332 297 89.46 314 284 90.45 268 257 95.90 91.94 

- ทัศนศิลป ์ 166 157 94.58 157 133 84.71 134 130 97.01 92.10 

- ดนตร/ีนาฎศลิป ์ 166 140 84.34 157 151 96.18 134 127 94.78 91.77 

การงานอาชีพ 166 159 95.78 157 143 91.08 134 131 97.76 94.87 

ภาษาต่างประเทศ 166 58 34.94 157 74 41.13 134 22 16.42 30.83 
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 ตารางท่ี 26 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เฉลี่ย 3 
ระดับชั้น 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 123 92 74.80  126 105 83.33 106 86 81.13 79.75 

คณิตศาสตร์ 123 50 40.65 126 67 53.17 93 29 31.18 41.67 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 43.93 - - 65.63 - - 65.09 58.21 

- วิทยาศาสตร์ 72 21 29.17 75 30 40.00 106 69 65.09 44.75 

- ฟิสิกส์ 51 16 31.37 - - - - - - 31.37 

- เคมี 51 30 58.82 - - - - - - 58.82 

- ชีววิทยา 51 13 25.49 - - - - - - 25.49 

- วิทยาการคำนวณ 123 92 74.80 126 115 91.27 - - - 83.04 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 123 63 51.22 126 65 51.59 106 58 54.72 52.51 

ประวัติศาสตร์ 123 75 60.98 126 95 75.40 - - - 68.19 

สุขศึกษาและพลศึกษา 123 120 97.56 126 55 43.65 106 89 83.96 75.06 

- สุขศึกษา - - - 126 55 43.65 106 89 83.96 63.81 

- พลศึกษา 123 120 97.56 - - - - - - 97.56 

ศิลปะ 123 122 99.19 126 119 94.44 - - - 96.82 

- ทัศนศิลป์ - - - - - - - - -  

- ดนตรี/นาฎศิลป์ 123 122 99.19 126 119 94.44 - - - 96.82 

การงานอาชพี 123 111 90.24 126 112 88.89 - - - 89.57 

ภาษาตา่งประเทศ 123 48 39.02 126 54 42.86 106 81 76.42 52.77 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เฉลี่ย 3 
ระดับชั้น 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นร. 
ทั้งหมด 

นร.ที่มี 
ผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 123 110 89.43 126 102 80.95 106 76 71.70 80.69 

คณิตศาสตร ์ 123 64 52.03 126 90 71.43 93 41 44.09 55.85 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 70.30 - - 76.68 - - 76.42 74.47 

- วิทยาศาสตร ์ 73 32 43.84 75 43 57.33 106 81 76.42 59.20 

- วิทยาการคำนวณ 123 119 96.75 126 121 96.03 - - - 96.39 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

123 74 60.16 126 91 72.22 106 77 72.64 68.34 

ประวัติศาสตร ์ 123 71 57.72 126 82 65.08 - - - 61.40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 123 117 95.12 126 120 95.24 106 106 100.00 96.79 

- สุขศึกษา - - - 126 120 95.24 106 106 100.00 97.62 

- พลศึกษา 123 117 95.12 - - - - - - 95.12 

ศิลปะ 123 122 99.19 126 126 100.00 - - - 99.60 

- ทัศนศิลป ์ - - - - - - - - -  

- ดนตร/ีนาฎศลิป ์ 123 122 99.19 126 126 100.00 - - - 99.60 

การงานอาชีพ 123 123 100.00 126 126 100.00 - - - 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 123 45 36.59 126 77 61.11 106 70 66.04 54.58 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 

ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษาไทย 156 156 46.46 - - 56.18 - - - 
ด้านคณติศาสตร ์ 156 156 44.94 - - 51.42 - - - 

เฉลี่ยรวม 156 156 45.70 - - 53.80 - - - 

 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่(5) 0.1– 2.99แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 
  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 

ตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 184 184 72.81 - - 79.92 - - - 
อ่านออกเสียง 184 184 68.50 - - 75.65 - - - 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่(5) 0.1– 2.99แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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✓ 

✓ 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
   
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการ

พัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อ
ยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ใน
บริบทนัน้ๆ (N - New)     มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

 
ตารางท่ี  29  แสดงนวัตกรรมและแบบอย่างท่ีดี ปีการศึกษา2562 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับ
การศึกษา 

1. การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) กระบวนการจัดการเรียนการสอน อ.3 
2. การสอนโดยใช้กระบวนการ RCLC กระบวนการจัดการเรียนการสอน ป.1 – ม.6 

 
 

6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
 
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี 30 แสดงรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา2562 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

 

2. รางวัล ASIA PACIFIC 
REGION APPRECIATION 
AWARD FOR 
ORGANISATIONS 

โล่ห์เกียรติยศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

องค์การผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์แห่งโลก 
ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

3. รางวัลเยาวชนแห่งชาติ เกียรติบัตร  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมโรงเรียน
เอกชน จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

4. รางวัลเยาวชนดีเด่น เกียรติบัตร  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

 

5. รางวัลเยาวชนดีเด่น เกียรติบัตร  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

6. สมาชิกดีเด่นผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น 

เกียรติบัตร  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 

 

7. โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมดีเยี่ยม 

โล่ห์รางวัลและ
เกียรติบัตร 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 
ตารางท่ี 31 แสดงรางวัลที่ได้รับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละป)ี 
 
ตารางท่ี 32 แสดงประเด็นตัวชี้วัด การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการผู้บำเพญ็ประโยชน์ ✓  
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

✓  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
✓ 

 
 
✓ 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ ✓  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ  ✓ 

 
 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผา่นมา 
 
ตารางท่ี 33  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 เป็นสมาชิกสมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
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1.  ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
 

ระดับปฐมวัย 
    

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
ตารางท่ี 34 แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ ไม่

ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง    
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 
 

 
90 

 
61 

 
59 

 
97.13 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนกั สว่นสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ✓ 

   
57 93.44  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

✓ 

   
61 100 

 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ✓ 

   
61 100  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภยั 
หลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภยัจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

✓ 

   

58 95.08 

  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

   
90 

 
61 

 
60 97.63 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

✓ 

   
60 98.36 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย ✓ 

   
60 98.36  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

✓ 

   
61 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนกึและ
ค่านิยมที่ดี ✓ 

   
59 96.72  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก ✓ 

   
57 93.44  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ✓    61 100  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ✓ 
   

58 95.08  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

✓ 

   
59 96.72 

 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ✓ 

   
61 100  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชกิ
ที่ดีของสังคม 

   
90 

 
61 

 
61 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

✓ 

   
61 100 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและ
พอเพียง ✓ 

   
61 100  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกหอ้งเรียน ✓ 

   
61 100  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ฯลฯ 

✓ 

   

61 100 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

✓ 

   

61 100 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

✓ 

   
61 100 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

   
90 

 
61 

 
57 

 
92.62 

 
ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ ไม่

ปฏิบัต ิ

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓ 

   58 95.08  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบ 

✓ 
   54 88.52  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่า
เร่ืองที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ✓ 

   58 95.08  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

✓ 

 90 66 54 88.52  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

✓ 

 90 66 61 100  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

✓ 

 90 66 54 88.52  

สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

96.85 ยอดเย่ียม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด  

                                                                    จำนวนเด็กท้ังหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยดำเนินการจัด กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบกิจกรรม 
ประจำวัน กิจกรรมที่เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน การเรียนแบบโครงการ (Project Approach)และโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมดังรายละเอียด ต่อไปนี้ การกำหนดกิจกรรมประจำวันของเด็กทั้ง
ในรูปแบบกิจวัตรประจำวันที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้ดื่มน้ำที่สะอาด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ 
กำหนดเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ผัก ผลไม้ กิจกรรมCooking เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของอาหารที่เรา
รับประทานไม่เลือกรับประทานอาหาร และถูกสุขลักษณะปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็ก
ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ การกำหนด กิจกรรมหลักของโรงเรียน 
ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร้องเพลงไปพร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงในทุกๆ เช้าของ
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี กิจกรรมกลางแจ้งที่นักเรียนจะได้เล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ และกิจกรรมหนู
น้อยสุขภาพดีที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง น้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ อวัยวะต่างๆ 
ทำงานได้ประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาให้ผู้เรียนมีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว มีสมาธิดี มีทักษะใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงใน
การดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาผ่านการเล่นจากมุมประสบการณ์ เช่นมุมบล็อก มุม
บ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ เป็นต้น กิจกรรมหลักของโรงเรียน มีการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการตรวจเช็คเรื่องสุขภาพร่างกายประจำปีของนักเรียน ตรวจการได้ยิน  การ
มองเห็นและสุขภาพปากและฟัน  สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ทางโรงเรียนไดจ้ัด
กิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เช่นส่งเสริม
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถของตนเองทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน สนับสนุน
ให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถและ นำเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรม 
การความคิดเห็นหรือผลงานในลักษณะ รายบุคคล รายกลุ่มขณะทำกิจกรรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมพิเศษที่
ส่งเสริมสุนทรียภาพให้แก่เด็กเช่น การเรียนบัลเล่ต์ การเรียนเปียโน การเต้นและร้องเพลงกับเปียโนทุกเช้า
วันอังคาร กับวันพุธ การประกวดระบายสี และการแสดงความสามารถด้านร้องเพลง การเต้น การรำ       
ในสัปดาห์ห้องสมุด  

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ด ีของสังคม มีนโยบายใน         
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กผ่าน การปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรม
ประจำวัน  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัว และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมการเล่น ต่างๆ 



49 
 
ฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ รับประทานอาหารหมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว     
ล้างจาน และ แปรงฟันด้วยตนเอง เก็บของเล่นของใช้ประจำตัว ทำงานเสร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย เล่นหรือ
ร่วมกันทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามสีบ้านของเด็ก รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน
เพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กล้าเสนอความ
คิดเห็น และเป็นผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ มีกิจกรรมสานสั มพันธ์
ครอบครัวอบอุ ่น เป็นกิจกรรมที่ผู ้ปกครองจัดฐานเสริมการเรียนรู้ในการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) เด็กแต่ละห้องจะได้ร่วมทำกิจกรรมเวียนฐานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในห้องเรียน บุคคลรอบข้าง และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เด็กจะเข้าไปเรียนรู้ตาม
มุมต่างๆ ช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยให้เด็กมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ข้อตกลงของ
ห้องเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์(นก
น้อย) ที่ฝึกการมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือผู้อื่น การเรียนคำสอนศาสนาที่ตนเองนับถือปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม และฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีสัมมาคารวะมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักเป็นการส่งความสุข ร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง ให้กับคณะซิสเตอร์อาวุโสในวัน
คริสต์มาส กิจกรรมธารน้ำใจ ในทุกเช้าจะมีการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น  พี่ชวนน้องไปวัด วันไหว้ครู ปลูกฝังความ
กตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม RC GO GREEN เด็กมีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว ที่รวบรวมกล่องนมที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่น
หลังคา เพ่ือมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบ
ให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป  

การพัฒนาทางด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และการแสวงหาความรู้โรงเรียนจัด
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ RCLC  

โดยใช้การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมและการเรียนรู้ที่
มีความหมายเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของเด็กปฐมวัย  วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ได้ให้โอกาสเด็กปฐมวัย
เรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาส
ให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เด็กสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและพบเห็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กสามารถศึกษา
ได้สะดวก ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน ทำให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในสิ่งที่เด็กต้องการ
เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง ในกระบวนการคิดที ่หลากหลายได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทดลองกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย เกิดพฤติกรรมอยากรู้อยากสังเกต ลองผิ ดลองถูก  ตั้งสมมุติฐาน  ศึกษา
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ค้นคว้าหาคำตอบ บูรณาการวิชาต่างๆ ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายและเป็นที่สนใจของเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็น คณิตศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น จำนวนตัวเลข  การเพ่ิมจำนวน  การเปรียบเทียบ
มากกว่าน้อยกว่า ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา หรือประวัติศาสตร์ 
เด็กจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ เด็กจะ
เป็นผู้เสนอเรื่องที่ตนเองอยากเรียนพร้อมกับบอกเหตุผล เพื่อชักจูงให้เพื่อนในชั้นเรียนสนใจเรื่องที่ตนเอง
นำเสนอ ต่อจากนั้นจะทำการลงคะแนนเสียงเลือกเรื่องที่อยากจะเรียนมากที่สุดเพียงหนึ่งเรื่อง พร้อมเล่า
ประสบการณ์เดิม ผ่านการวาด การปั้น การพูดสนทนา บอกข้อสงสัยสิ่งที่จะเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะเป็นเหมือน
การตั้งสมมุติฐานของเด็ก  เด็กและครูจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องที่จะทำ
การสืบค้น หัวเรื่องอาจเสนอโดยเด็ก  หรือครูและเด็กร่วมกันโดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่องดังนี้ 
1.             เลือกหัวเรื่องท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีเด็กมีอยู่ทุกวัน  อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 – 3 คน  
        ควรคุ้นเคยกับหัวเรื่อง และจะช่วยในการตั้งประเด็นคำถามเก่ียวกับหัวเรื่อง 

2.             ทักษะพ้ืนฐานทางการรู้หนังสือและจำนวน ควรถูกบูรณาการอยู่ในหัว เรื่องท่ีทำโครงการรวมทั้ง   
        วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษา  เช่น  การถามคำถาม  การสังเกต  การนับ  การทำกราฟ  
        การสเก็ตซ์ภาพ  การปั้น  การประดิษฐ์ ฯลฯ 

3.             หัวเรื่องท่ีเลือกควรใช้เวลาทำโครงการได้อย่างน้อย  1 สัปดาห์  และเหมาะที่จะทำการสำรวจค้นคว้า
ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเมื่อได้หัวเรื่องแล้ว ครูควรเริ่มทำแผนที่ทางความคิด (Mind map) หรือ ใยแมง
มุม(Web) เพื่อระดมความคิดร่วมกับเด็กในหัวเรื่องนั้น  และจัดแสดงแผนที่ทางความคิดที่ทำไว้ภายใน
ชั้นเรียน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆที่ได้สามารถใช้ในการสรุป อภิปราย   ระหว่างทำโครงการ และยังสามารถ
เชื ่อมโยงไปยังหัวเรื ่องย่อยได้อีกนอกจากนี้   ในช่วงอภิปรายระดมความคิด  ครูจะทราบว่าเด็กมี
ประสบการณ์ในหัวเรื่องนั้นเพียงใดที่เด็กจะเสนอประสบการณ์และแสดงแนวคิดสิ่งที่ตนเข้าใจในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของวัย  เช่นเด็กปฐมวัยอาจใช้การเขียนภาพ เล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะ
เป็นผู้ช่วยให้เด็กเสนอคำถามที่ต้องการสืบค้นคำตอบ  จดหมายเกี่ยวกับหัวเรื่องที่จะสืบค้นถูกส่งไปยัง
บ ้านของเด ็ก  คร ูจะเป ็นผู้กระตุ ้นให ้พ ่อแม่พ ูดคุยกับเด ็กเก ี ่ยวกับหัวเร ื ่องเพื ่อแลกเปล ี ่ยน
ประสบการณ์  ครูจะชี้แนะวิธีสืบค้นเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ทำงานตามศักยภาพโดยใช้ทักษะพ้ืนฐาน
ทางการสร้าง การวาดภาพ ดนตรี  และบทบาทสมมต ิ

 

ระยะที่ 2  พัฒนาโครงการ  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ เด็กจะคิดออกแบบวิธีการหา
คำตอบ เช่น การสืบค้นจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต การสำรวจ การทดลอง การสังเกต การเปรียบเทียบ 
การสอบถามวิทยากร การทัศนศึกษา เด็กจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ ได้ค้นคว้านำมาสร้าง
แบบจำลอง ลองผิดลองถูกเก็บประสบการณ์ท่ีได้รับจนออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง ระยะนี้ถือเป็น
หัวใจของโครงการ ครูจะเป็นผู้จัดหา  จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็กสืบค้น  ไม่ว่าจะเป็นจริง หนังสือ  วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆหรือแม้แต่การออกภาคสนามหรือไปศึกษานอกสถานที่  หรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
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ท้องถิ่น  เพื่อให้เด็กได้ทำการสืบค้น สังเกตอย่างใกล้ชิด  และบันทึกสิ่งที่พบเห็น เขียนภาพที่เกิดจากการ
สังเกต จัดทำกราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม  หรือสร้างแบบต่าง ๆ สำรวจ  คาดคะเน  มีการอภิปรายเล่น
บทบาทสมมติเพ่ือแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่ได้ 

 
ระยะที่ 3 สรุปโครงการ เด็กร่วมวางแผนสรุปโครงการ เป็นขั้นตอนการประเมินโครงการ ทบทวน

การปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่ วิธีการสรุปโครงการ เด็กจะช่วยกันวางแผนจัดแสดงผลงาน และ
อภิปรายแบ่งปันความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับทราบให้โอกาสเด็กค้นคว้า และมีประสบการณ์ใหม่เป็นงานใน
ภาคสนาม  ประกอบด้วยการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประเมิน สะท้อนกลับ   และแลกเปลี่ยนงาน
โครงการเป็นระยะสรุปเหตุการณ์  รวมถึงการเตรียมเสนอรายงานและผลที่ได้ในรูปของการจัดแสดงการ
ค้นพบ  และจัดทำสิ่งต่าง ๆ สนทนา  เล่นบทบาทสมมติ  หรือจัดนำชมสิ่งที่ได้จากการก่อสร้างครูควรจัดให้
เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเรียนรู้กับผู้อ่ืน  เด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการทำโครงการให้ผู้อ่ืนฟังโดยจัดแสดง
สิ่งที่เป็นจุดเด่นให้เพื่อนในชั้นเรียนอื่น  ครู  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  และผู้บริหารได้เห็น  ครูจะช่วยเด็กเลือก
วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาแสดง  ซึ่งการทำเช่นนี้เท่ากับช่วยให้เด็กทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด   ครู
อาจเสนอให้เด็กใช้จินตนาการ ความรู้ใหม่ที่ได้ผ่านทางศิลปะ ทางละคร   สุดท้ายครูนำความคิดและความ
สนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการ  และอาจนำไปสู่หัวเรื่องใหม่ของโครงการต่อไป 

นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูไทยที่เน้นเพ่ือฝึกฝน  
พัฒนาทักษะภาษา และเพิ่มความมั่นใจในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนชั้น อ.3 สำหรับการเรียนต่อในระดับประถมศึกษาผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้  เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนผ่านการเล่าเรื่อง เพลง 
กิจกรรมบูรณา และยังการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน  British Council  ฝึกทักษะการฟัง การพูดจาก
เจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์ ผ่านการพูดคุย การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง แม่นยำ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่เป็นสากล  ทางโรงเรียนได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกฝังนิสัยการรักการอา่น
ให้กับเด็ก เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคตต่อไป โดยผ่านโครงการ Nanmeebook Reading Club ปี
ที่19 กับทางห้องสมุดโรงเรียน พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ให้ทักษะชีวิตหรือข้อคิดต่างๆ ตระหนักถึงคุณงามความดี 
เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก 
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ตลอดปีการศึกษา 2562 หลังจากเด็กได้รับการเสริมประสบการณ์ด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ส่งผลทำให้เด็ก  
  

ด้านร่างกาย 
เด็กมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายทั้งด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

ในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีการประสานสัมพันธ์ที่ดีทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริง แจ่มใส รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ของ
ตนเองในเรื่องความสะอาด แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หลังจาก
เข้าห้องน้ำ หรือหลังจากเล่นสนาม รู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย และด่ืมนมอย่างน้อยวัน
ละ 2 กล่อง ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดระวังภัยจากบุคคล  
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามหน่วยการ
เรียนรู้  

แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็นรายบคุคล - เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั
ที่ ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ 97.13 

การเรยีนแบบโครงการ(Project Approach)  แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็นรายบคุคล 
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพด ี แบบประเมินกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
กิจกรรมบลัเล่ต ์ แบบประเมินกิจกรรมบลัเลต่ ์
กิจกรรมกลางแจ้ง แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็นรายบคุคล 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็นรายบคุคล 
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ แบบประเมินกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้
การดื่มนมอย่างน้อยวันละ2กล่อง สังเกตการดื่มนม 
กิจวัตรประจำวัน  
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร/หลังจาก
เข้าห้องน้ำ/หลังจากทำกจิกรรมกลางแจ้ง 

สังเกตจากการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร/
หลังจากเข้าห้องน้ำ/หลังจากทำกจิกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรมสัปดาหห์้องสมุด 
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2562 ทีมช้ัน  

• การรับประทานอาหารหมดจาน ดืม่
น้ำหมดแก้ว 
 

• มารยาทในการอยู่ในห้องประชุม 
 
 

• การเดินแถวด้วยความเงียบ 

 
 

• สังเกตการรับประทานอาหารหมดจาน ดื่ม
น้ำหมดแก้ว 

• สังเกตร่วมกับผู้อื่นได้โดยการควบคุม
ตนเองให้เงียบ น่ิง ได้ในขณะอยู่ในห้อง
ประชุม 

• เดินเข้าหอ้งเรียนเป็นแถวอย่างสำรวมเป็น
ระเบียบ ไม่พูดคุยกัน  

กิจกรรมกีฬาส ี สังเกตการเข้าร่วมกีฬาส ี



53 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ แสดง

ความรักด้วยการกอด รู้จักการทักทาย มีมารยาทที่ดี ทั้งการไหว้  การทักทาย การเดินผ่านผู้ใหญ่รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ควบคุมความ
ต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับเหมาะสมตามวัย  กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการรอคอย ใส่ใจจดจ่อ มุ่ง
ให้ความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่วอกแวก รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
และนอกห้องเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน มีการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น มีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว   

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามหน่วยการเรยีนรู้ แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็นรายบคุคล - เด็กมีพัฒนาการดา้น

อารมณ์ จติใจร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสม 
ตามวัย คิดเป็นร้อย
ละ 97.63 

การเรยีนแบบโครงการ(Project Approach) แบบประเมินพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ เป็น
รายบุคคล 

กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ แบบประเมินกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้

โครงการ Nanmeebook Reading Club ปีท่ี19 
กับทางห้องสมุดโรงเรียน 

แบบประเมินโครงการ 

กิจกรรมบลัเล่ต ์ แบบประเมินกิจกรรมบลัเลต่ ์
กิจกรรมเปียโน แบบประเมินกิจกรรมเปยีโน 
กิจกรรมวันเด็ก แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมกีฬาส ี แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมวันไหว้คร ู แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมงานครอบครัวเรยีนา แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ แบบประเมินกิจกรรมสปัดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมกีฬาส ี แบบสังเกตการเข้าร่วมกีฬาส ี
งานทีมชั้นตามนโยบายที่ได้กำหนดตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561  เรื่อง    

- มารยาทและระเบียบวินัย 
“ไหว้สวย พูดจาไพเราะ” 

- การทำความสะอาดห้องเรียน 
-  การเก็บขยะ ทำความสะอาดลานอนุบาล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม การ ไหวส้วย พูดจาไพเราะ
ของเด็ก 
- แบบสังเกตการทำความสะอาดห้องเรียน 
- แบบสังเกตความสะอาดลานอนบุาล 
 

การธารน้ำใจ สังเกตการธารน้ำใจของเด็ก 
การรณรงค์ตามหัวข้อของโรงเรียน 
รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดยีวกัน 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 
สังเกตจาการประเมินพัฒนาการทา้ยแผนเสรมิ
ประสบการณ์ และการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็น
รายบุคคล 
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ด้านสังคม 

  เด็กมีวาจาอ่อนหวาน มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย รู้จักยิ้ม ทักทาย พูดจามีหางเสียง มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทานข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว นำกล่องนมที่ใช้แลว้นำ
กลับมาใช้ให้มีประโยชน์ใหม่โดยเข้าร่วมกับโครงการหลังคาเขียว ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างของบุคคล 
เช่น  ความคิด  พฤติกรรม  พื้นฐาน  ครอบครัว  เชื้อชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม สามารถทำงานและเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม ร่วมรับผิดชอบทำความ
สะอาดห้องเรียน และนอกห้องเรียนแบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบสีบ้านได้เหมาะสมกับวัย  มีจิตสำนึกการทิ้งขยะ
ให้ถูกที่  โดยผ่านการทำกิจวัตรประจำวัน ให้เด็กได้ปฏิบัติจากประสบการณ์โดยตรง ผ่านจากการเป็น
แบบอย่างที่ดี จากการเล่นซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก  

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจวัตรประจำวัน  
การมาโรงเรียน/การเข้าแถวเคารพธงชาติ/
การเล่นและทำงานกลุ่มร่วมกัน/การเข้าแถว
ลำดับก่อนหลัง/การรับประทานอาหาร/การ
ดื่มนม 

- สังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม เป็น
รายบุคคล 
 

- เด็กมีพัฒนาการดา้น
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ไดร้้อยละ 100 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามหน่วยการ
เรียนรู ้

- แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม เป็น
รายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

การเรยีนแบบโครงการ(Project Approach) - แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมเป็น
รายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ - แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมเป็น
รายบุคคล 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้การสอนแบบ
โครงการ  

แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา 
แบบประเมินพัฒนาการดา้นสังคม เป็น
รายบุคคล 

กิจกรรมจดัแสดงผลงาน การนำเสนอ
อภิปราย ภายใต้การเรียนการสอนแบบ
โครงการ(Project Approach) และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง 

แบบประเมินกิจกรรม 

วิจัยการใช้ระบบสีบ้าน เพื่อพัฒนาระเบียบ
วินัยทีมชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยนีาเชลี
วิทยาลัย 

ผลสรุปการวิจัย 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจกรรมกีฬาส ี สังเกตการร่วมกิจกรรมกีฬาส ี
กิจกรรมรักและแบ่งปัน ผลการประเมินกิจกรรม 
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2561 ทีมช้ัน เรื่อง    

- มารยาทและระเบียบวินัย 
“ไหว้สวย พูดจาไพเราะ” 

- การทำความสะอาดห้องเรียน 
- การเก็บขยะ ทำความสะอาดลานอนุบาล 
- การรับประทานอาหารหมดจาน ดืม่น้ำ

หมดแก้ว 
- การปฏิบัตติามกฎระเบียบของ

สถานศึกษาและห้องเรียน 
RC GO GREEN กิจกรรมหลังคาเขียว 

- สังเกตพฤติกรรม การ ไหว้สวย พูดจา
ไพเราะของเด็ก 
- สังเกตการทำความสะอาดห้องเรยีน 
- สังเกตการทำความสะอาดลานอนุบาล 
- สังเกตการรบัประทานอาหารหมดจาน ดื่ม
น้ำหมดแก้ว 
-สงัเกตการปฏิบัตตินตามกฎระเบยีบของ
สถานศึกษาและห้องเรียนของนักเรียน 
- สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมหลังคาเขียว 

การธารน้ำใจ สังเกตการธารน้ำใจของเด็ก 

 
ด้านสติปัญญา 
เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล สามารถคิดหาคำตอบที่เป็นเหตุและเป็นผล พัฒนาด้านการคิดแก้ปัญหา 

ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ผ่านการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach) รู้จักการตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยการ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก การสำรวจ การคาดคะเน การทดลอง สอบถามผู้รู้ ศึกษาจากสถานที่จริง 
ศึกษาจากห้องสมุด นิทาน ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต การนำสื่อของจริงมาให้เด็กดู สัมผัสผิว ดมกลิ่น ชิมรสชาติ 
ผ่านประสบการณ์ตรง และบันทึกข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ ทำให้เด็กเกิดทักษะ ด้านภาษา การฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การสื่อสารสามารถพูดสื่อสารพูดอภิปรายในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาหาความรู้ พูดสรุป
ความคิดรวบยอดเชื่อมต่อจากประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล สร้างผลงาน
ศิลปะโดยมีรายละเอียดของภาพได้ชัดเจน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาหาความรู้ มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และทักษะภาษาอังกฤษตามศักยภาพของเด็ก 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามหน่วยการ
เรียนรู ้

- แบบประเมินพัฒนาการด้านสตปิัญญา เป็น
รายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

- เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด้ 
คิดเป็นร้อยละ 92.62 

การเรยีนแบบโครงการ(Project Approach) - แบบประเมินพัฒนาการด้านสตปิัญญา เป็น
รายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ - แบบประเมินพัฒนาการด้านสตปิัญญา เป็น

รายบุคคล 
กิจกรรมจดัแสดงผลงาน การนำเสนอ
อภิปราย ภายใต้การเรียนการสอนแบบ
โครงการ(Project Approach) และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง 

แบบประเมินกิจกรรม 

โครงการ Nanmeebook Reading Club ปี
ที่19 กับทางห้องสมุดโรงเรียน 

แบบประเมินโครงการ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ แบบประเมินกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย แบบประเมินความพร้อมด้านภาษาไทย 
กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร ์ แบบประเมินความพร้อมด้านคณติศาสตร์ 
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ แบบประเมินกิจกรรมเสรมิทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมเสริมด้านเทคโนโลย ี แบบประเมินกิจกรรมเสรมิด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมเปียโน แบบประเมินกิจกรรมเปยีโน 

สรุปผลการดำเนินงานทางด้านคุณภาพเด็ก คิดเป็นร้อยละ 96.85 

3.  จุดเด่น 
ด้านร่างกาย 
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการ 

เคลื ่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย มีสุขนิสัยที ่ดีในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง หลี กเลี ่ยง
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด เด็กได้ทำกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็ งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่ว มีการทรงตัวที่ดี มีกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีแข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กับตา
ได้เป็นอย่างดี ในการขีดเขียน และทำงานศิลปะ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ประสานสัมพันธ์กัน ปลูกฝังและพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยจัดประสบการณ์
ในการเรียนกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยทางฝ่าย
อนามัยของโรงเรียน มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมทุกวัน ล้างมือก่อนและ
หลังรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร มีการประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดความรู้รณรงค์
ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษร่วมกับทางโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอ งให้ปลอดภัยจาก
สภาวะเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกด้านร่างกายในการทำกิจกรรมและ
จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ 2 ชั่วโมง และมีการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กเป็นรายบุคคล โดยครูประจำชั้นหรือครูผู้เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ส่งผลให้เด็ก 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
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ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับ 

วัย มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันใจกล้าแสดงออก รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเด็ก มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ รู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มี
ความสุข ร่าเริง แจ่มใส  แสดงความรักด้วยการกอด รู้จักการทักทาย มีมารยาทที่ดี ทั้งการไหว้  การทักทาย 
การเดินผ่านผู้ใหญ่ รู ้จักยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที ่เกิดขึ ้น ควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู ่ในระดับเหมาะสมตามวัย  กล้าพูด กล้า
แสดงออก รู้จักการรอคอย ใส่ใจจดจ่อ มุ่งให้ความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่วอกแวก รู้จัก
หน้าที ่ รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรี ยน มีความซื ่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีการเคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
แสดงออกทางอารมณ์และชื่นชมในผลงานของตนเอง ในงานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหัวข้อรณรงค์ ของโรงเรียน รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน  
 

ด้านสังคม 
เด็กมีวาจาอ่อนหวาน มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย รู้จักยิ้ม ทักทาย พูดจามีหาง 

เสียง มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
การเก็บ ดูแลรักษาของใช้ ส่วนตัวและส่วนรวม ทานอาหารด้วยตนเอง บอกปริมาณในการรับประทาน
อาหารให้เหมาะกับตนเอง ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน เช่นเช็ดโต๊ะ  ล้างจาน ล้างแก้วน้ำด้วย
ตนเอง เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพการปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบของห้องเรียนและสังคม รู้จักแสดงบทบาท
ของผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ เด็กได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม เล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ ให้กับผู้อื่น และรู้จักการรอคอย เด็กสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามสีบ้าน เพื่อฝึกให้เด็กได้ทำงานเป็นกลุ่ม  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทานข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว นำกล่องนมที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ใหม่ 
 

ด้านสติปัญญา 
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ RCLC โดยใช้ 

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เด็กได้เรียนรู้กระบวนการในการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การเรียนรู้นั้ นควบคู่ไปกับความสุข ความสนใจ ความ
ต้องการและความเหมาะสมของเด็ก การเรียนการสอนผ่านโครงการที่เกิดจากความต้องการและความสนใจ
ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวางแผนตัดสินใจ ร่วมมือกัน ค้นคว้าทดลอง และทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง การหาข้อมูล การวางแผนงาน สนทนา 
อภิปราย บทบาทสมมุติ ทัศนศึกษา ประดิษฐ์ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ สังเกต และทดลอง โดยทุกกิจกรรม



58 
 
นั้น ครูมีการจดบันทึกการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการเรียนกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ 
ภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน British Council โครงการ Nanmeebook Reading 
Club ปีที่19 กับทางห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมทักษะด้านภาษา มีนิสัยรักการอ่าน บันทึกเรื่องราวและความ
ประทับใจในนิทาน  โดยเด็กได้วาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายประกอบ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 

4. จุดควรพัฒนา 
- การเก็บรักษาของใช้ส่วนตัว 
 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
- เด็กดูแลตัวเองในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่นการล้างมือรักษาความสะอาด การใช้แก้วน้ำส่วนตัว 

  - เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้เลือกเรื่อง ผู้ตัดสินใจ ผู้ค้นคว้า ใน 

                  การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  
  - เด็กได้รับการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตารางท่ี 35 แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ✓ 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ทีเ่ตรียมความพร้อมและ
ไม่เร่งรัดวิชาการ ✓ 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรูผ้่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) ✓ 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

✓ 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง ✓ 

   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  ✓    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์ ✓ 
   

 2.3 จัดครูไมจ่บการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย ✓ 

   

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ✓    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย ✓ 
   

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

✓ 

   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  ✓ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

✓ 

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ✓    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ✓ 
   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย ✓ 

   

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัย ✓ 

   

 4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ✓ 

   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภยัและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรบัเด็กมุดลอด ปีน
ป่าย สื่อเทคโนโลยีการสบืเสาะหาความรู ้

✓ 

   

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก ✓ 

   

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู ้ ✓ 

   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและ
ใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์ ✓ 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ ์ ✓ 

   

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา ✓ 

   

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์ ✓ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัติ 

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอตัลักษณ์
ของสถานศึกษา 

✓ 

   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน ✓ 

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ✓ 

   

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผล          การประเมินตนเองประจำปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเอง          ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

✓ 

 
  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

✓ 

 
  

  สรุปผลการประเมิน    =   ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม 
ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

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

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
สถานศึกษาได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นการ

ส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่นักเรียนสนใจและร่วมกันค้นคว้าหาคำตอบผ่านการสังเกต 
ซักถาม ลงมือปฏิบัติ อีกทั้งได้นำหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2562 “รักเมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” 
มาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตพิสัย และคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณ์ของนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยฝ่าย
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ครูผู ้สอนมีจำนวนเพียงพอ มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาปฐมวั ย บุคลากรมี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
และบุคลากรได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
การร่วมมือกันในกลุ่มครูที่ช่วยเหลือ แนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เด็กอย่างสม่ำเสมอ และร่วมกันออกแบบกิจกรรม และประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัย โดยมีการทำความ
สะอาด มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการการเฝ้าระวังโรคระบาด และป้องกันฝุ่นละออง โดยมีเครื่องวัดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ภายในบริเวณโรงเรียน ที่สามารถตรวจสอบปริมาณได้แบบ Real Time ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน ภายในห้องเรียนมีเครื่องฟอกอากาศ และติดแผ่นกรองฝุ่นสำหรับเครื่องปรับอากาศทุก
เครื่อง มีแผนปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน มีการซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง ภายใน
ห้องเรียนและห้องกิจกรรมมีแสงสว่างเพียงพอจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีอุปกรณ์การ
เรียน สื่อการเรียนรู้ ของเล่นที่เพียงพอกับจำนวนเด็ก จัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนห้องศูนย์การเรียน
ทุกสัปดาห์ ให้เด็กได้เรียนรู้ และได้เล่นกับเพื่อน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ภายในบริเวณพื้นที่สาธารณะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีมาตรฐานความปลอดภัยโดยการ
ติดตั้งถังดับเพลิง ป้ายสัญลักษณ์หนีไฟ ป้ายสัญลักษณ์เดินขึ้น-ลงบันได เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการ
สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้ครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และพัฒนาครูให้ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์และสร้างสื่อการสอนให้กับเด็ก 

สถานศึกษามีการมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัย และอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การกำหนด การวางแผน
งาน การดำเนินงานตามแผน สรุปประเมินผล และการจัดทำรายงาน อีกทั้งได้นำผลการประเมินมาพัฒนา
งานในปีต่อไป  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ ผลการประเมิน 
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 5 ปี แผนพัฒนาโรงเรียน กำหนดใช้ปี พ.ศ. 

2558 – 2562 
ผลการดำเนินงาน
ทางด้านบริหาร
การจัดการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2562 
การเรียนการสอนแบบ RCLC แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบ 

RCLC 
การเรียนแบบโครงการ (Project 
Approach) 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
โครงการ (Project Approach) 

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ การบันทึกหลังกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาการ 

การจัดครูให้พอเพียงและจบการศึกษา
ปริญญาตรีด้านปฐมวัยประจำชั้นเรียน 

วุฒิการศึกษาครู 

โครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 
- กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/สัมมนา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- รายงานการเข้าอบรมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

การบริหารงานทีมชั้น -แบบสรุปการดำเนินงานตามนโยบาย 
ปลูกฝังจิตตารมณ์ serviam  ปีการศึกษา  
2562 ทีมชั้น อนุบาล 3 

 

สรุปผลการดำเนินงานทางด้านการบริหารการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัย 5 บท ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนเป็นระยะ และให้
คำปรึกษา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิจัย โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ร่วมกันทำวิจัยเรื่อง การใช้ระบบ
สีบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้านระเบียบวินัยทีมชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ก ิ จ ก ร ร ม
ระบบสีบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้านระเบียบวินัย ได้แก่ มารยาทงาม วาจาอ่อนหวาน วินัยในการเข้า
แถวเคารพธงชาติ และสวดภาวนาการทานข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว การดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน โดยใช้แบบบันทึกสถิติทักษะทางสังคมด้านระเบียบวินัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบสีบ้านเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการวิจัยและนำเสนอต่อผู้บริหาร  
   ดังนั้นสรุปผลการวิจัยกิจกรรมระบบสีบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้านระเบียบวินัย 
พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ใช้ระบบสีบ้านเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัยในภาคเรียน
ที่ 2 เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ 1 
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4. จุดควรพัฒนา 
   การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้มากขึ้น เช่น ระบบ
สารสนเทศการประเมินพัฒนาการ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดภาระงานของครู
และบุคลากร และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาส่งเสริมเด็กได้ 
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในระดับชั้น โดยมีหัวหน้าระดับชั้นเป็นหัวหน้า

ดูแล และแบ่งหน้าที่ให้กับครูในทีมชั้นตามสายงานที่สอดคล้องกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น งานวิชาการงานระเบียบ

วินัย งานจิตตาภิบาล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ สภานักเรียนและงานกิจกรรม งานออมทรัพย์ งานอนามัย งาน

แนะแนว โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับชั้นต่างๆ 

และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ตารางท่ี 36  แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตฐานระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  
90 4 4 

 
100 

 

 
ยอดเย่ียม 

 
 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก

เป็นรายบุคคล ✓ 
   

4 100 
 

 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการ
จัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะหม์าตรฐานคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

✓ 

   

4 100 

 

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปญัญา 
โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

✓ 

   

4 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  
90 4 4 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดมิ ✓ 

   
4 100 

 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

✓ 

   

4 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลง
มือ กระทำ และสรา้งองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

✓ 

   
4 100 

 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

  
90 4 4 100 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภยั และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

✓ 

   

4 100 

 

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงาน
เด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจดั
กิจกรรม 

✓ 

   

4 100 

 

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

✓ 

   

4 100 

 

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้น
ให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 

✓ 

   

4 100 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

  

90 4 4 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจำวัน ✓ 

   
4 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

✓ 

   
4 100  

 4.3 นำผลการประเมินที่ไดไ้ป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

✓ 

   
4 100  

 4.4 นำผลการประเมิน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

✓ 

   

4 100  

สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                         จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  

สถานจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็น
ผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก   ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ แต่แตกต่างที่ความ
ต้องการ ความสนใจและความถนัด รวมไปถึงทักษะต่างๆ ดังนั้นการจัดการศึกษา  ควรมีความหลากหลาย
และตอบสนองความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้
วิสัยทัศน์ คือ ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นกุลสตรี มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม รักศักดิ์ศรีอยู่อย่างพอเพียง บน
พื้นฐานของความรักและรับใช้ตามเจตนารมณ์ของคณะอุร์สุลิน โดยนำกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Regina 
Coeli Learning Cycle (RCLC)  และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นแนวการจัดการเรียนรู้
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือ แนวการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นที่ตัว
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach) นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว 
ผู้เรียนจะได้ช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูเพียงแต่แนะนำและอำนวยความสะดวก
เท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย ทาง
สถานศึกษาจึงได้นำการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)  เข้ามาจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยตรง  เป็นผู้ค้นหาคำตอบด้วย
ตนเอง ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณา
การหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้เด็กได้เพิ่มเติมทักษะที่หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้ที่มาจากความ
สนใจ โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รักการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย การวิ่งเล่น และการปีนป่าย   ด้าน
อารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย 
กล้าพูด กล้าแสดงออก แสดงความรักต่อผู้อื่นด้วยการกอด การสัมผัสและการพูด ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบ ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่    ด้านสติปญัญา 
มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย   เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มี
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ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้ นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน จัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความ
เหมาะสม และปลอดภัย จัดให้มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
กิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก   เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ต่อไป  

ตลอดท้ังปีการศึกษา 2562 หลังจากจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่งผลให้ 
ครูศึกษาเด็ก และคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลเป็นข้อมูลพื้นฐาน บันทึกพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน แล้ว

นำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา การส่งเสริม และทำวิจัยทั้งในทีมชั้น ในชั้นเรียน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 

การคัดกรองเด็ก - แบบคัดกรองเด็ก ครูไดม้ีการจัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ ร้อยละ 100 

สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก - แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็น
รายบุคคล 

แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
(Project Approach) 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็น
รายบุคคล 

แผนการจดัประสบการณ์หนูน้อยสุขภาพด ี - แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย เป็น
รายบุคคล 

แผนการสอนกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้ - แบบประเมินเด็กหลังแผนการสอน 

แผนคำสอนศาสนา - แบบบันทึกหลังการสอนคำสอนศาสนา 

 

  ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กมี
โอกาสในการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื ่อพัฒนาการครบทั้ง 4  ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ครูใช้ เทคนิคการจัด
ประสบการณ์ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กได้มีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ  ตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
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เป็นรายบุคคลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น  เรียนรู้  ลงมือกระทำ  และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง    

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ (Project 
Approach) 

- บันทึกหลังแผนการสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4ด้าน เป็น

รายบุคคล 

ครูสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างความสุข ร้อยละ 
100  

แผนการจดัประสบการณ์หนูน้อยสุขภาพด ี - แบบประเมินพัฒนาการดา้นร่างกาย  
   เป็นรายบุคคล 

แผนการสอนกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้ - แบบประเมินเด็กหลังแผนการสอนกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู ้

แผนคำสอนศาสนา - แบบบันทึกหลังการสอนคำสอนศาสนา 
โครงการ Nanmeebook Reading Club ปีท่ี19 
กับทางห้องสมุดโรงเรียน 

- แบบประเมินโครงการ 

กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้การสอนแบบโครงการ  แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา 
แบบประเมินพัฒนาการดา้นสังคม เป็นรายบุคคล 

กิจกรรมจดัแสดงผลงาน การนำเสนออภิปราย 
ภายใต้การเรียนการสอนแบบโครงการ(Project 
Approach) และกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้จาก
ผู้ปกครอง 

แบบประเมินกิจกรรม 

 

สภาพห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการดูแลความสะอาดของห้องเรียน ช่วยกันดูแล จัดช่องเก็บของของตนเอง เช็ดโต๊ะ จัดรองเท้า และ
ทำความสะอาดห้องเรียน มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันที่กระตุ้นสมอง มีป้ายนิเทศท่ีให้ความรู้ จัดแสดงผล
งานเด็ก มีมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วีดีทัศน์ 
เครื่องเสียง เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาสื่ออุปกรณ์ และเครื่อง
เล่นสนามท่ีมีคุณภาพ  ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเด็กเอง 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2562  เรื่อง    
การจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียน ผลงานของ
นักเรียน 

- ห้องเรียนมีการจัดบอรด์แสดงผลงาน
นักเรียน 

ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย ร้อยละ 100 
 การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project 

Approach) 
- แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

(Project Approach) แสดงสื่อการเรียน
การสอน 
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การนิเทศการสอน - แบบนิเทศ 

- แบบประเมินคร ู
กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้การสอนแบบ

โครงการ  

แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา 
แบบประเมินพัฒนาการดา้นสังคม เป็น
รายบุคคล 

 

 

มีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จากการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็ก จากงาน/โครงการ/
กิจกรรม มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยวิธี การสังเกต การสนทนา 
การร่วมกิจกรรม การทำใบงาน การรวบรวมผลงานในแฟ้มสะสมงานนักเรียน ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เป็นรายบุคคลภาคเรียนละ 2 ครั้ง แจ้งผลการประเมินให้ผู ้ปกครองทุก 1 ภาคเรียน เพื่อให้ผู ้ปกครอง
รับทราบพัฒนาการเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก   

งาน/โครงการ/กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการประเมิน 
การนิเทศการสอน - แบบนิเทศ 

- สภาพห้องเรยีนจริง 
ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนา
เด็ก ร้อยละ 100 

การประเมินพัฒนาการเด็ก - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ท้าย
แผน เทอมละ 2 ครั้ง 

- สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก 
งานวิจัย  วิจัยทีมช้ัน  วิจัยในช้ันเรียน - วิจัยทีมช้ันปีการศึกษา 2562 

- วิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษา 2562 
การประชุมทมีชั้น - แบบบันทึกการประชุม  

สรุปผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 

  3.  จุดเด่น 
   ครูทุกคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีความรัก 
ความเมตตาต่อศิษย์ ตามแบบอย่างจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนพัฒนางาน
พัฒนาการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการ RCLC และกระบวนการสอนแบบ TLLM (สอนให้น้อยเรียนรู้ให้
มาก) ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมผ่าน
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ให้เด็กได้คิด ได้ค้นคว้าสืบค้น  ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีวิธีการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเด็กได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในโลกยุค
ปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมหนูน้อย
สุขภาพดี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ นิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน วางแผนการจัดการสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็ก นำ
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เทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีความสนใจ 
ห่วงใยในการเรียน ความประพฤติเด็ก คอยเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็ก มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสนทนา การซักถาม การทำกิจกรรมกลุ่ม การทำชิ้นงาน สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ 
และพัฒนาการเด็ก เพ่ือนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
ต่อไป 
 
        4. จุดควรพัฒนา 
   ควรมีระบบโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผลเพ่ือช่วยในการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  
 
        5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
  -  การจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่ใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็ก โดยให้
ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  
  -  การทำวิจัยทีมชั้นและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยส่งเสริม ด้านพฤติกรรม ระเบียบวินัย และด้าน
พัฒนาการเด็ก ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ตามหลักปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตารางท่ี 37  แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  82 1,794 1,384 76.48 ดีเลิศ 

ตารางที ่
38,39 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

✓ 

   

1,506 84.43 

 

ตารางที ่
38,39 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

✓ 

   

1,506 84.43 

 

ตารางที ่
39,43,44,45 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

✓ 

   

1,427 75.92 

 

ตารางที ่
46 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด 
 

✓ 

   

1,096 61.12 

 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  

82 1,794 1,672 93.18 ยอดเย่ียม 

ตารางที ่
47 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

✓ 

   
1,794 99.98 

 

ตารางที ่
48 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  ✓ 

   
1,427 79.55 

 

ตารางที ่
49 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 
 

✓ 

   
1,794 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   82 1,794 1,793 99.95 ยอดเย่ียม 
ตารางที ่

50 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการทำงาน
เป็นทีม 

✓ 

   
1,793 99.95 

 

ตารางที ่
50 

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 
 

✓ 

   

1,793 99.95 

 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  
82 1,794 1,793 99.92 ยอดเย่ียม 

ตารางที ่
51 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ✓ 

   
1,793 99.92 

 

ตารางที ่
51 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
 

✓ 

   

1,793 99.92 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  82 1,331 706*1 53.08 ปานกลาง 

ตารางที ่
52 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา ✓ 

   
1,437 80.08 

 

ตารางที ่
54 

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิม 

✓ 

   
972 54.17 

 

ตารางที ่
63 

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อืน่ๆ*2 

 

✓ 

   

101 25 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

  82 538 477*3 87.88 ดีเลิศ 

ตารางที ่
64,65,66 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีในการศึกษาต่อ*4  ✓ 

   
99 84.59 

 

ตารางที ่
67,68 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน
และเจตคติทีด่ีในการจัดการ การทำงานหรือ
งานอาชีพ*5 

✓ 

   
875 91.17 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  
85 1,795 1,716 95.57 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   ✓ 

   
1,795 100 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

✓ 

   
1,636 91.14 

 

2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย   85 1,795 1,727 96.17 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  
✓ 

   
1,658 92.33 

 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

✓ 

   
1,795 100 

 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  
85 1,795 1,625 90.5 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

✓ 

   

1,625 90.5 

 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   85 1,795 1,656 92.23 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย  

✓ 

   
1,684 93.79 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

✓ 

   
1,627 90.66 

 

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                     จำนวนประเด็นพิจารณา 

88.50 ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ    
*1 จำนวนผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 53.08 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,331 คน 
*2 จำนวนผูเ้รียนที่เขา้รับการทดสอบระดับชาติ (O net) ป.6 ม.3 ม.6 รวมทั้งหมด 404 คน 
*3 จำนวนผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.63 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 477 คน 

*4  จำนวนผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑร์้อยละ 86.08 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดจากค่าเฉลี่ยในตารางที่ 64 - 66  
*5  จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.17 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดจากค่าเฉลี่ยในตารางท่ี 67 - 68 

กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด 
                                                                             จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกับ ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด โดยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมง  คำ
สอนศาสนา คำสอนจริยะ และสอดแทรกในการเรียนการสอนด้วยคุณค่าพระวรสาร และมีกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนาและผลการประเมิน
ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน มีดังนี้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน มีดังนี้ 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และ
กิจกรรมนอกห้องเรียน มีการเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้ นการใช้
คำถามเพื่อพัฒนาความคิด มีการบันทึกไตร่ตรองสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 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)  โดยอาศัยวิธ ีการประเมินผลได้แก่   แบบเรียนพัฒนาการอ่านระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   แบบสำรวจความคิดเห็น และแบบไตร่ตรองการอ่าน เรื่องราวต่าง ๆ     กิจกรรม
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นกิจกรรม Spelling Bee  และ กิจกรรม Self-Access and Active 
Learning Centre ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  และสร้างทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนภาษาพร้อมกับสร้างความมั ่นใจในการใช้ภาษาของผู ้เรียนให้ดียิ ่งขึ ้น โดยอาศัยวิธีการ
ประเมินผลได้แก่ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินสมรรถนะผู ้เร ียนด้าน
ความสามารถในการส ื ่อสาร การประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ์ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และการประเมินผลการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศใน
ระดับนานาชาติ 
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  ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 2562 พบว่า ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ         
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 76.48 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดังแสดงในตารางที่ 38-46 และแผนภูมิที่ 13
ดังนี้ 
ตารางท่ี  38  แสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 15.98 83.91 0.11 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 21.58 78.42 0.00 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 23.67 76.20 0.13 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 8.01 91.76 0.17 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 20.49 79.17 0.35 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 12.80 87.07 0.06 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3.36 96.40 0.24 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 17.21 82.79 0.00 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9.10 90.90 0.00 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 12.76 87.24 0.00 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 14.15 85.61 0.24 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 41.88 58.12 0.00 0 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 16.75 83.13 0.12 0.00 

ร้อยละระดับคุณภาพดีเป็นต้นไป 99.88 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.88 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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ตารางท่ี 39  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 98.91 92.39 
ประถมศึกษาปีที่ 2 98.73 96.84 
ประถมศึกษาปีที่ 3 81.76 81.13 
ประถมศึกษาปีที่ 4 68.79 91.33 
ประถมศึกษาปีที่ 5 87.50 75.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 61.59 54.27 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 37.65 32.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 67.2 38.4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 69.03 20.525 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82.115 37.805 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 82.14 51.985 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 76.415 71.23 

เฉลี่ยรวม 75.99 61.98 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 68.98  

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 75.99 

อยู่ในระดับ ดีเลิศ และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 61.98 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 68.98 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ด ี
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ตารางท่ี 40  แสดงร้อยละการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร (ความสามารถ
ในการรับ-ส่งสาร ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม ใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34.24 65.76 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 27.13 72.87 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 24.05 75.95 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 20.17 79.54 0.29 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 43.06 56.94 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 18.60 81.40 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27.03 72.97 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 65.40 34.60 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 51.12 48.88 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 50.81 49.19 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 35.57 64.43 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 80.75 19.25 0 0 

เฉลี่ย 39.83 60.15 0.02 0 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพดีเป็นต้นไป 
99.98 

 

    จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร (ความสามารถในการรับ-ส่งสาร ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาที่
เหมาะสม ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 
2562 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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ตารางท่ี 41  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ่น) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับผลการ
เรียน 3 เป็นต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 88.21ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ภาษาญี่ปุ่น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 92.39 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 96.97 
ประถมศึกษาปีที่ 4 95.93 
ประถมศึกษาปีที่ 5 95.45 
ประถมศึกษาปีที่ 6 97.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 88.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 92.42 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93.94 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56.25 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 64.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 85.71 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 88.21 
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ตารางท่ี 42  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) ระดับผลการ
เรียน 3 เป็นต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 86.67 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับชั้น ภาษาจีน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 98.80 
ประถมศึกษาปีที่ 4 98.99 
ประถมศึกษาปีที่ 5 97.66 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100.00 
มัธยมศกึษาปีที่ 1 91.76 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 90.79 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92.05 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 50.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 32.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 87.50 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 86.67 
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ตารางท่ี 43  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาฝรั่งเศส) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
    
 

 
 

 

 
 
 

 
 

    จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับผล
การเรียน 3 เป็นต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศกึษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเฉลี่ย
เป็นร้อยละ 85.46 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
ตารางท่ี 44  แสดงร้อยละการประเมินภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่ 3 ระดับผลการเรียน 3 เป็น
ต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
86.78 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 

ระดับชั้น ภาษาฝรั่งเศส 
ประถมศึกษาปีที่ 4 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 96.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95.45 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91.67 
มัธยมศกึษาปีที่ 4 90.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 42.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 56.25 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 85.46 

ระดับชั้น ร้อยละ 

ภาษาญี่ปุ่น 88.21 
ภาษาจีน 86.67 

ภาษาฝรั่งเศส 85.46 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 86.78 
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ตารางท่ี 45  แสดงร้อยละผลการประเมินภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในระดับ
นานาชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

การสอบวัดระดับ 

การสอบภาษาจนี 
(YCT : ระดบัประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

HSK : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 
การสอบภาษาญี่ปุ่น(JLPT)   การสอบภาษาฝรั่งเศส(DELF) 
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จำ
นว

นผู้
เข

้าส
อบ
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ฝร

ั่งเศ
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)  
 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 184                   

ประถมศึกษาปีท่ี 2 158                   

ประถมศึกษาปีท่ี 3 159                   

ประถมศึกษาปีท่ี 4 173                

ประถมศึกษาปีท่ี 5 144                

ประถมศึกษาปีท่ี 6 164                

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 166                

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 157                

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 134                

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 123 18  17  94.44  11   3  27.27  4  4 100  

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 126  19 14   73.68  19 12  63.16   2 2 100  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106  4 1   25.00  14  11  78.57  1  0 0  

เฉลี่ยร้อยละ   64.37 56.33 66.66 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 62.45 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 62.45 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี    
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ตารางท่ี 46  ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 
เป็นต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 

 
 
 

 
   จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 เป็นต้นไป 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 61.12 ซึ่ง
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น คณิตศาสตร ์
ประถมศึกษาปีที่ 1 97.83 
ประถมศึกษาปีที่ 2 98.73 
ประถมศึกษาปีที่ 3 65.41 
ประถมศึกษาปีที่ 4 73.41 
ประถมศึกษาปีที่ 5 52.08 
ประถมศึกษาปีที่ 6 60.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 38.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46.34 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 62.3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 37.635 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 61.12 
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แผนภูมิที่ 13   แสดงแผนภูมิร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับผลการ
เรียน 3 เป็นต้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 

 
 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นแก้ไขปัญหา 
  กระบวนการพัฒนา  
    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรองโดยการ
ใช้ Regina Coeli Learning Cycle ในแต่ละรายรายวิชา  มุ่งเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์  ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เช่น มีกิจกรรม Project 
approach ในระดับชั้นอนุบาล, การบูรณาการภายในสาระและการบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยอาศัยวิธีการประเมินผล ได้แก่ แบบสังเกต และแบบประเมิน
แผนการสอน เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เช่น Project Based Learning  
และโครงงาน  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด TLLM สร้างนวัตกรรม
โดยใช้กระบวนการ RCLC โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
บ้าน โรงเรียน ชุมชน ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยอาศัย
วิธีการประเมินผล ได้แก่ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด และด้าน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แสดงแผนภูมิร้อยละของผู้เรียนที่ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 เป็นต้นไป
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
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  ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกไ้ขปัญหา คิด
เฉลี่ยเป็นร้อยละ 93.18 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังแสดงในตารางที่ 47-49  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี   47  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา2562 

ระดับชัน้ 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 24.18 75.82 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 17.03 82.97 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 22.47 77.53 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10.37 89.34 0.29 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 29.51 70.49 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11.59 88.41 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 18.92 81.08 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 32.06 67.94 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 25.75 74.25 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 34.15 65.85 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 21.74 78.26 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 85.92 14.08 0 0 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 27.81 72.17 0.02 0 
ร้อยละเฉลีย่ระดับดีเป็นต้นไป 99.98 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนด 

ระดับดีเป็นต้นไป คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 48 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา2562 ท่ีมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประเด็นพิจารณา ร้อยละ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่

มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
68.98 

2. ร้อยละการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
(ความสามารถในการรับ-ส่งสาร ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม )  

99.98 

3. ร้อยละการประเมินภาษาที่ 3 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาท่ี 3 
ระดับผลการเรียน 3 เป็นต้นไป  

86.78 

4. ผลการประเมินภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในระดับ
นานาชาติ  

62.45 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.55 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
79.55 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
ตารางท่ี 49  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา    
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 37.23 62.77 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 34.38 65.62 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 26.27 73.73 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 23.05 76.95 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 34.38 65.63 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 22.87 77.13 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23.12 76.88 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 35.56 64.44 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16.42 83.58 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 45.12 54.88 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 25.00 75.00 0 0 
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ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 73.00 27.00 0 0 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 33.03 66.97 0 0 
ร้อยละเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 100 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่
กำหนดระดับดีขึ้นไป   คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนมีกระบวนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนผ่านการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามศักยภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  โดยมีการจัดการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมของโรงเรียน คือ Regina Coeli Learning Cycle หรือ RCLC ที่เหมาะสมตามวัยเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ฝึกทักษะ
การปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   เพ่ือฝึกให้นักเรียนสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน  โดยเริ่มจากการสร้างชิ้นงานผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่1 พัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม STEM สู่การโครงงานบูรณาการในช่วงชั้นที่ 2  ปรับพัฒนาโครงงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือต่อ
ยอดการรู้ในช่วงชั้นที่ 3    พัฒนาโครงงานเชิงลึกตามแผนการเรียนและโครงการสังคมพัฒนาในช่วงชั้นที่ 4  
โดยนำเสนอผลงานและนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม โดยอาศัยวิธีการประเมินผล ได้แก่ การประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงานอย่าง
มีคุณภาพ  
  ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการวิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.95 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงในตารางที่ 50 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 50 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
จากการวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างช้ินงานอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 0.00 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 29.65 70.35 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 21.84 77.85 0.32 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 20.75 79.25 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7.64 92.01 0.35 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7.93 92.07 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0.60 99.40 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13.65 86.35 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4.48 95.52 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0.00 100.00 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19.37 80.63 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47.49 52.51 0.00 0.00 

รวม 173.40 1025.94 0.67 0.00 
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 14.45 85.50 0.05 0.00 

ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับดีเป็นต้นไป    99.95 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการวิเคราะห์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนด  คิดเฉลี่ย
เป็นร้อยละ 99.95 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรองโดยการใช้ Regina Coeli Learning Cycle ในแต่ละรายวิชาใน
ห้องเรียน   ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารผ่านชิ้นงานและนวัตกรรมในการ
สืบค้นข้อมูลและหาแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพื่อการพัฒนางานด้วยตนเอง พร้อมกับสร้างสื่อสำหรับการนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรม โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่ การประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ผลการดำเนินงาน 
   จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.92  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 51  ดังนี้ 
ตารางท่ี 51 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 0.00 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 26.97 73.03 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 19.46 80.22 0.32 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 22.33 77.52 0.14 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 7.64 91.84 0.52 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 8.08 91.92 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 0.30 99.70 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13.33 86.67 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3.73 96.27 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 0.00 100.00 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 14.03 85.97 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 43.50 56.50 0.00 0.00 

รวม 159.38 1039.64 0.98 0.00 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 13.28 86.64 0.08 0.00 

ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับดีเป็นต้นไป 99.92 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนด คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 99.92 ซึ่งมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาจาก
ผลการวัดระดับชาติ โดยมีการจัดการเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองภายใต้แนวคิด 
สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก  (TLLM) และพัฒนาแบบทดสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคให้ตรงตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและคุณภาพผู้เรียน    แล้วมีการวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อนำมาพัฒนารวมถึงวิธีการวัดประเมินผลที่
หลากหลาย อีกท้ังยังปรับวิธีการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำนวัตกรรมการ
สอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับสถานศึกษาทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการ
เรียนตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
8 กลุ่มสาระ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)   

 

ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิด
เฉลี่ยเป็นร้อยละ 53.08 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง ซึ่งแสดงในตารางที่ 52-63 และแผนภูมิที่ 14-
19  ดังนี้ 
ตารางที่ 52 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี

ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป  

ระดับชั้น ไทย คณิต วิทย ์ สังคม 
สุข 

ศึกษาฯ 
ศิลปะ การงาน 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 
ป.1 98.91 97.83 94.84 91.31 100.00 100.00 100.00 92.39 
ป.2 98.73 98.73 96.52 98.11 100.00 100.00 100.00 96.84 
ป.3 81.76 65.41 83.65 96.23 100.00 99.37 98.74 81.13 
ป.4 68.79 73.41 90.75 91.63 100.00 96.53 98.84 91.33 
ป.5 87.50 52.08 87.84 72.57 99.31 97.92 97.22 75.00 
ป.6 61.59 60.37 74.39 92.38 98.78 96.95 100.00 54.27 
ม.1 37.65 45.48 63.26 69.88 86.30 86.95 96.98 32.83 
ม.2 67.20 55.41 57.97 77.23 85.67 89.65 95.54 38.40 
ม.3 69.03 38.43 44.41 76.87 83.58 96.83 91.79 20.53 
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ระดับชั้น ไทย คณิต วิทย ์ สังคม 
สุข 

ศึกษาฯ 
ศิลปะ การงาน 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 
ม.4 82.12 46.34 53.31 57.51 96.34 99.19 95.12 37.81 
ม.5 82.14 62.3 80.08 66.07 69.45 97.22 94.44 51.99 
ม.6 76.415 37.635 83.74 63.68 91.98 - - 71.23 

ค่าเฉลี่ย 75.99 61.12 75.90 79.46 92.62 96.42 97.15 61.98 

ค่าเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระ 80.08 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ของสถานศึกาที่กำหนด คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 80.08 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
 
ตารางท่ี 53 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิม  
 ตารางท่ี 53.1  แสดงร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

ระดับชั้น ปี 2561 ปี 2562 

ผลต่างร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ท่ีมีระดับ
ผลการเรียน ต้ังแต่ 3 

ขึ้นไป 

ความก้าวหน้า 

ไทย 86.69 82.88 -3.81 ไม่มีความก้าวหน้า 
คณิต 70.91 74.64 3.73 มีความก้าวหน้า 
วิทย ์ 81.18 87.99 6.81 มีความก้าวหน้า 
สังคม 92.62 90.37 -2.25 ไม่มีความก้าวหน้า 

สุขศึกษาฯ 99.42 99.68 0.26 มีความก้าวหน้า 
ศิลปะ 97.80 98.46 0.66 มีความก้าวหน้า 

การงาน 98.99 99.13 0.14 มีความก้าวหน้า 
ภาษาต่างประเทศ 80.54 81.83 1.29 มีความก้าวหน้า 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 88.52 89.37 0.85375 มีความก้าวหน้า 

ร้อยละของกลุ่มสาระ 
ที่มีความก้าวหน้า 

75.00 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 6 กลุ่มสาระ จาก 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
  ตารางท่ี 53.2  แสดงร้อยละของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 3 กลุ่มสาระ จาก 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซึ่ง
อยู่ในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ปี 2561 ปี 2562 

ผลต่างร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ท่ีมีระดับผลการ
เรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

ความก้าวหน้า 

ไทย 62.09 57.96 -4.13 ไม่มีความก้าวหน้า 
คณิต 44.45 46.44 1.99 มีความก้าวหน้า 
วิทย์ 52.91 55.21 2.3 มีความก้าวหน้า 
สังคม 77.63 74.66 -2.97 ไม่มีความก้าวหน้า 

สุขศึกษาฯ 82.59 85.18 2.59 มีความก้าวหน้า 
ศิลปะ 94.31 91.14 -3.17 ไม่มีความก้าวหน้า 

การงาน 96.40 94.77 -1.63 ไม่มีความก้าวหน้า 
ภาษาต่างประเทศ 42.20 30.58 -11.62 ไม่มีความก้าวหน้า 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 69.07 67.00 -2.08 ไม่มีความก้าวหน้า 

ร้อยละของกลุ่มสาระ 
ที่มีความก้าวหน้า 

37.50 
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  ตารางท่ี 53.3 แสดงร้อยละของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 4 กลุ่มสาระ จาก 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่ง
อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 54 แสดงร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 54.17 ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ระดับชั้น ปี 2561 ปี 2562 

ผลต่างร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ท่ีมีระดับผลการ
เรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

ความก้าวหน้า 

ไทย 79.67 80.22 0.55 มีความก้าวหน้า 
คณิต 51.69 48.76 -2.93 ไม่มีความก้าวหน้า 
วิทย์ 48.55 72.38 23.83 มีความก้าวหน้า 
สังคม 65.57 62.42 -3.15 ไม่มีความก้าวหน้า 

สุขศึกษาฯ 88.43 85.92 -2.51 ไม่มีความก้าวหน้า 
ศิลปะ 93.75 98.21 4.46 มีความก้าวหน้า 

การงาน 91.08 94.78 3.7 มีความก้าวหน้า 
ภาษาต่างประเทศ 58.06 53.68 -4.38 ไม่มีความก้าวหน้า 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 72.10 74.55 2.45 มีความก้าวหน้า 

ร้อยละของกลุ่มสาระ 
ที่มีความก้าวหน้า 

50.00 

ระดับชั้น 
ร้อยละของกลุ่มสาระ 
ที่มีความก้าวหน้า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 75.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 37.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 50.00 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 54.17 
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ตารางที่ 55   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ประจำปีการศึกษา 
2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 58.82 41.86 46.35 61.68 

คะแนนเฉลีย่ของจังหวัด 49.38 33.25 36.37 36.01 

คะแนนเฉลีย่ของสังกัด 52.13 36.71 36.96 43.78 

คะแนนเฉลีย่ของประเทศ 49.07 32.90 35.55 39.24 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
แผนภูมิที่ 14  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ประจำปีการศึกษา 
2562  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางที่ 56  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 
2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 70.63 47.79 36.37 55.17 
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด 57.44 28.62 30.95 35.92 
คะแนนเฉลี่ยของสังกัด 53.81 27.14 29.98 36.02 

คะแนนเฉลี่ยของประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่า คะแนน
เฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 
2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางท่ี 57 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 59.75 40.17 37.99 43.58 45.18 

คะแนนเฉลีย่ของจังหวัด 44.51 28.3 31.2 37.38 32.77 

คะแนนเฉลีย่ของสังกัด 39.59 25.06 28.55 34.43 31.21 

คะแนนเฉลีย่ของประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   สูงกว่า คะแนน
เฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

แผนภูมิที่ 16 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 
2562ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางท่ี 58 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2560-2562   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 59.32 66.78 58.82 

คณิตศาสตร ์ 47.54 47.15 41.86 

วิทยาศาสตร ์ 47.89 47.95 46.35 

ภาษาอังกฤษ 66.56 64.14 61.68 

เฉลี่ยรวม 55.33 56.51 52.18 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 52.18 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

 
แผนภูมิที่ 17 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางท่ี 59  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2560-2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 62.56 71.50 70.63 

คณิตศาสตร ์ 48.13 46.41 47.79 

วิทยาศาสตร ์ 42.67 47.65 36.37 

ภาษาอังกฤษ 49.62 45.87 55.17 

เฉลี่ยรวม 50.75 52.86 52.49 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 52.49  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
 

แผนภูมิที่ 18 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางท่ี 60  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2560-2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 64.17 69.05 59.75 

คณิตศาสตร ์ 36.58 53.30 40.17 

วิทยาศาสตร ์ 37.90 39.58 37.99 

สังคม 45.42 43.66 43.58 

ภาษาอังกฤษ 45.72 50.38 45.18 

เฉลี่ยรวม 45.96 51.19 45.33 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 45.33  อยู่ในระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางท่ี 61  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง   3 ระดับชั้น      
ปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง 

เฉลี่ยร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชาภาษาไทย 82.32 92.54 86.79 87.22 

วิชาคณิตศาสตร์ 74.39 85.07 66.98 75.48 

วิชาวิทยาศาสตร์ 76.83 70.15 73.58 73.52 

วิชาสังคมศึกษา   83.02 83.02 

วิชาภาษาอังกฤษ 82.93 90.30 84.91 86.04 

เฉลี่ยรวม 79.12 84.51 79.06 81.06 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง ผลการ

ทดสอบระดับชาติ ทั้ง 3 ระดับชั้น มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดค่าเฉลี่ยได้ร้อยละ 81.06  
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ตารางท่ี 62  ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  ปี

การศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น 

ตารางท่ี 62.1   แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี 6  

กลุ่มสาระฯ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
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งค่
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 ก

ับ 
25

60
 

ผล
ต่า

งค่
าเฉ

ลี่ย
ขอ

งโ
รง

เรีย
นก

ับ
ค่า

เฉ
ลี่ย

ขอ
งป

ระ
เท

ศป
ีกา

รศ
ึกษ

า 
25

62
 ก

ับ 
25

61
 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน 59.32 66.78 58.82 10.88 

  
9.75 

  
-1.13 

  ระดับประเทศ 46.58 55.90 49.07 

คณิตศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 47.54 47.15 41.86 9.65 

  
8.96 

  
-0.69 

  ระดับประเทศ 37.12 37.50 32.9 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 47.89 47.95 46.35 8.02 

  
10.80 

  
2.78 

  ระดับประเทศ 39.12 39.93 35.55 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 66.56 64.14 61.68 24.90 

  
22.44 

  
-2.46 

  ระดับประเทศ 36.34 39.24 39.24 

ร้อยละความก้าวหน้า 25.00 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ   

(O-NET) คิดเป็นร้อยละ 25.00  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
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ตารางท่ี 62.2   แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3  

กลุ่มสาระฯ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 

ผล
ต่า

งค่
าเฉ

ลี่ย
ขอ

งโ
รง

เรีย
นก

ับ
ค่า

เฉ
ลี่ย

ขอ
งป

ระ
เท

ศป
ีกา

รศ
ึกษ

า 
25

61
 ก

ับ 
25

60
 

ผล
ต่า

งค่
าเฉ

ลี่ย
ขอ

งโ
รง

เรีย
นก

ับ
ค่า

เฉ
ลี่ย

ขอ
งป

ระ
เท

ศป
ีกา

รศ
ึกษ

า 
25

62
 ก

ับ 
25

61
 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรยีน 62.56 71.50 70.63 

17.08 15.49 -1.59 
ระดับประเทศ 48.29 54.42 55.14 

คณิตศาสตร ์
ระดับโรงเรยีน 48.13 46.41 47.79 

16.37 21.06 4.69 
ระดับประเทศ 26.30 30.04 26.73 

วิทยาศาสตร ์
ระดับโรงเรยีน 42.67 47.65 36.37 

11.55 6.30 -5.25 
ระดับประเทศ 32.28 36.10 30.07 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรยีน 49.62 45.87 55.17 

16.42 21.92 5.50 
ระดับประเทศ 30.45 29.45 33.25 

ร้อยละความก้าวหน้า 50.00 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3 มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ

(O-NET) คิดเป็นร้อยละ 50.00  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางท่ี 62.3   แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 

กลุ่มสาระฯ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 

ผล
ต่า

งค
่าเฉ

ลี่ย
ขอ

งโ
รง

เรีย
นก

ับ
ค่า

เฉ
ลี่ย

ขอ
งป

ระ
เท

ศป
ี

กา
รศ

ึกษ
า 

25
61

 ก
ับ 

25
60

 

ผล
ต่า

งค
่าเฉ

ลี่ย
ขอ

งโ
รง

เรีย
นก

ับ
ค่า

เฉ
ลี่ย

ขอ
งป

ระ
เท

ศป
ี

กา
รศ

ึกษ
า 

25
62

 ก
ับ 

25
61

 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรยีน 64.17 69.05 59.75 

21.74 17.54 -4.20 
ระดับประเทศ 49.25 47.31 42.21 

คณิตศาสตร ์
ระดับโรงเรยีน 36.58 53.30 40.17 

22.58 14.76 -7.82 
ระดับประเทศ 24.53 30.72 25.41 

วิทยาศาสตร ์
ระดับโรงเรยีน 37.90 39.58 37.99 

9.07 8.79 -0.28 
ระดับประเทศ 29.37 30.51 29.2 

สังคมศึกษา 
ระดับโรงเรยีน 45.42 43.66 43.58 

8.50 7.88 -0.62 
ระดับประเทศ 34.70 35.16 35.7 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรยีน 45.72 50.38 45.18 

18.97 15.98 -2.99 
ระดับประเทศ 28.31 31.41 29.2 

ร้อยละความก้าวหน้า 0.00 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ

(O-NET) คิดเป็นร้อยละ 0.00  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
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ตารางท่ี 63 ตารางแสดงร้อยละแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  ปี

การศึกษา 2562 คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 25.00. ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
 
 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความพร้อมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีเจตคติที่ดี
ต่อการทำงานหรืองานอาชีพ โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะเบื้องต้นในงานอาชีพ 
ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัยในรายวิชาการการงานและพื้นฐานอาชีพ อีกทั้งมีผู้ปกครอง
อาสาได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  การเรียนรู ้การ
ประกอบอาชีพจากประสบการณ์นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดกจิกรรมเสริม
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้วางแผน ตั้งเป้าหมายในการเรียน และ
การดำเนินชีวิต  
  อีกท้ังโรงเรียนมีกระบวนแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป  ทั้งการศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือการเลือกคณะเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ 6 ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ กิจกรรมเรียนรู้อาชีพตามเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ    
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย (ม.5) และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย  
เป็นต้น โดยอาศัยวิธีการประเมินผลได้แก่ ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การสรุปผลการจัดอันดับการเลือกคณะเพ่ือศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายที่
วางแผนไว้ (คณะที่เลือกอันดับ 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป และผลการประเมินศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย 

ระดับชั้น ร้อยละ 
ประถมศึกษาปี 6 25.00 
มัธยมศึกษาปี 3 50.00 
มัธยมศึกษาปี 6 0.00 
ร้อยละเฉลี่ยรวม 25.00 
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  ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 88.63    ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งแสดงในตารางที่ 64-68  ดังนี้ 

  
ตารางที่ 64  ตารางแสดงจำนวน และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย ที่ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการ 
ศึกษา 

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดบัชั้นที่สูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สายสามัญ สายอาชีพ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
2560 149 148 99.32 1 0.68 0 0.00 
2561 127 127 100 0 0.00 0 0.00 
2562 134 132 98.50 2 1.5 0 0.00 

ร้อยละของนกัเรียน 
ที่ศึกษาต่อใน 

ระดับชั้นที่สูงขึ้น 
100 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
ตารางที่ 65 ตารางแสดงจำนวน และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย ที ่ศ ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล เอกชน และศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการ 
ศึกษา 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ศึกษาต่อต่างประเทศ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2560 118 102 86.45 6 5.08 10 8.47 
2561 144 129 89.58 8 5.55 7 4.87 
2562 106 99 93.40 3 2.83 4 3.77 
ร้อยละของนกัเรียน 

ที่ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

100 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 66 ตารางสรุปผลการจัดอันดับการเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวม 

2560 
จำนวน 49 23 41 113 
ร้อยละ 43.36 20.36 36.28 100 

2561 
จำนวน 88 49 8 145 
ร้อยละ 60.69 33.79 5.52 100 

2562 
จำนวน 57 23 26 106 
ร้อยละ 53.77 21.70 24.53 100 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ (คณะที่

เลือกอันดับ 1) 

53.77 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ (คณะที่เลือกอันดับ 1)  คิดเป็นร้อยละ 53.77 ซึง่อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 67  ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานและพื้นฐาน
อาชีพ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชพี 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 98.74 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 98.84 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 97.22 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 95.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 91.79 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 95.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 94.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 

เฉลี่ยรวม 97.15 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 97.15 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 68 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมปลาย ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี 
ควร

ปรับปรุง 
1. กิจกรรมนี้  ช่วยให้นักเรียนไดรู้จ้ักและ เข้าใจเกีย่วกับลักษณะการทำงานในอาชีพน้ีมากขึ้น 88.89 11.11 0.00 

2. กิจกรรมนี้  ช่วยให้นักเรียนเปิดมุมมองโลกทัศนด์้านอาชีพได้อยา่งหลากหลายมากข้ึน 88.89 11.11 0.00 
3. กิจกรรมนี้  ช่วยให้นักเรียนได้คน้พบตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจศึกษาต่อ
และเลือกอาชีพในอนาคตได ้

79.17 20.83 0.00 

4. บุคลากรในหน่วยงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในอาชีพ และ
ลักษณะการทำงาน 

91.66 8.34 0.00 

5. สถานท่ีและบรรยากาศในสถานประกอบการมีความเหมาะสมกบันักเรียน 87.50 12.50 0.00 
6. ระยะเวลาในการเรียนรู้ มีความเหมาะสม 75.00 25.00 0.00 

เฉลี่ย 85.19 14.81 0.00 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า มีผลการประเมินศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย  ปีการศึกษา 
2562 ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 85.19 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.  จุดเด่น  
       1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 93.18   
       2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.95 
       3)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 99.92   
     4.  จุดควรพัฒนา  
       1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ความสามารถในการคิดคำนวณ ในวิชาคณิตศาสตร์ จากระดับ ดี ให้เป็นระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาท่ีกำหนด 
       2)  พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากระดับดี ให้เป็น ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีกำหนด 
       3) พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
       4) พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา  
ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
       5) พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
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1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกติกาในสังคม  มีค่านิยมและ 

จิตสำนึกตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ข ัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  ซึ ่งมี 
กระบวนการพัฒนาและผลการประเมินดังนี้ 
 

  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพ อ เ พี ย ง  6 ) มุ่งมั่นใน
การทำ ง าน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด คือ 

การรักและรับใช้ผู้อื่นด้วยใจยินดี (SERVIAM) อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรยีนา   และยังมีคุณลักษณะที่
โรงเรียนเรยีนากำหนดเพิ่มเติมไว้ ได้แก่ การพัฒนาความเชื่อความศรัทธาในศาสนา เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจ
ความหมายของชีวิตตามหลักธรรมะของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นคนที่มีความยุติธรรมและมีสันติในตนเอง
และผู้อื่น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่ได้รับความยุติธรรม มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีชีวิตครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่นแม้
บางคนอาจได้รับไม่สมบูรณ์ และดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักเคารพสิทธิผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี  รู้จักแบ่งปันและใช้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรองในทุกกิจกรรม  เพื่อให้ผู ้เรียนนำบทเรียนที่ได้ไป

พัฒนาชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักธรรมคำสอนและคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระ
และทุกกิจกรรม และคุณครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอนศาสนา โดยมี หลักสูตร
วิชาคำสอนศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม สำหรับตามความเชื่อในศาสนาที่นักเรียนนับถือ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณค่าที่ดีผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน 

ได้แก่   
งานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรมสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจตาม

ศาสนาที่ตนนับถือ เช่น กิจกรรมการถวายเทียน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรม
พ่ีชวนน้องไปวัด ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสไปทำบุญ ฟังเทศน ์ ฟังธรรมที่วัด และการไปร่วมฟังพิธีทาง
ศาสนาคริสต์ การฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและนักบุญประจำสีบ้านของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีจากท่าน 
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งานส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์อุร์สุลินและเอกลักษณ์เรียน ที่ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันรับใช้สังคม ได้แก ่

กิจกรรมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคนยากจน กิจกรรมสังคมพัฒนาที่ให้ผู้เรียนออกไปบริการรับใช้
ตามมูลนิธิเด็กกำพร้า เด็กพิการและคนชรา และแบ่งปันปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

กิจกรรม SMART AND SERVIAM เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากจน
ในชนบท 

กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในการจัดงานเสมือนเป็นงานของครอบครัวตนเอง เช่น ระดับประถมจะให้ความบันเทิงโดยจัด
เตรียมการแสดง ระดับมัธยม จะมีการบริการน้ำ อาหาร จัดสถานที่ และทำความสะอาดโรงเรียนหลังงานแล้ว
เสร็จ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดภาวะโลกร้อน 

สิ่งแวดล้อมถูกทำลายและใช้อย่างไม่ประหยัด โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนนำช้อนส้อม แก้วน้ำ ของตนเอง
มาโรงเรียน รับประทานอาหารหมดจาน รับผิดชอบล้างจานของตนเอง และร่วมกันดูแลรับผิดชอบความ
สะอาดเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน 
 

ผลการดำเนินงาน 
             

ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด  เฉลี่ยร้อยละ 95.57 ผลการประเมินอยู่
ในระดับ  ยอดเยี่ยม  ซึ่งแสดงในตาราง 69-70ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 69  แสดงร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  ใน
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินคุณภาพ (ร้อยละ) 

ดีมาก (3)  ดี  (2) พอใช้ (1) 
ป. 1  88 12 0 

ป. 2  93 7 0 

ป. 3  90 9 1 

ป. 4  92 8 0 

ป. 5  84 14 2 

ป. 6  87 13 0 

ม. 1  89 9 2 

ม. 2  80 19 1 
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ระดับชั้น 
ผลการประเมินคุณภาพ (ร้อยละ) 

ดีมาก (3)  ดี  (2) พอใช้ (1) 

ม. 3 86 14 0 

ม. 4 89 10 1 

ม. 5 93 6 1 

ม. 6 93 7 0 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ   87 11 2 

รวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า  ร้อยละของผู้เรียนตั้งแต่ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมิน
ที่ได ้คือ  ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 100   อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

ตารางท่ี 70  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยมและจิตสำนึกตามสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 

2562 จากการประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ร้อยละเป้าหมาย
ความสำเร็จที่ได้ 

1. งานส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียน     88 
2. การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  91 
3. กิจกรรม smart and serviam    89 
4. กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา  90 
5. งานส่งเสริมศาสนธรรม คุณธรรมสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม  91 
6. กิจกรรมอาหารหมดจาน   93 

7. การประเมินคุณลักษณะฯ ข้อ 8 จิตสาธารณะ 96 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.14 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยมและจิตสำนึกตามสถานศึกษา

กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2562  ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามท่ีโรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 91.14   ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
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1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในทุกระดับชั้น โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเริ่มต้นที่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน คือ วัฒนธรรมการไหว้ และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาในทุกกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจใน
ความเป็นไทย กิริยามารยาทที่เหมาะสม การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  

มีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย นาฎศิลป์ในชั้นเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการเล่นดนตรีไทย ไปประกวดแข่งขันและร่วมแสดงออกในงานสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นและ
งานของชุมชน กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ซ่ึง
ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติภูมืปัญญาไทยในแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการแบ่งปันปัจจัยสิ่งของ
ให้กับโรงเรียนชนบทที่ใกล้เคียงกับสถานที่ไปทัศนศึกษาด้วย  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะ และส่งเสริม
ให้นักเรียนได้แต่งกายชุดพ้ืนเมืองในวันที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย เช่น 

กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมพ่ีชวนน้องไปวัด เป็นต้น  
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ร้อยละ   96.17  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
ซึ่งแสดงในตารางที่ 71-72 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 71  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น    เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จากการร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ร้อยละเป้าหมาย
ความสำเร็จที่ได้ 

1. งานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรม สู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม  91 
2. กิจกรรมวันสำคัญ ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 96 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน 90 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.33 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น    เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่
โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 92.33  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 72 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จากการร่วมกิจกรรม 

ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ร้อยละเป้าหมาย
ความสำเร็จที่ได้ 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมในงานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรม สู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม  100 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 100 
3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นฯ 100 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ผ่าน
เกณฑ์ประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
                              
1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 กระบวนการพัฒนา 

รากฐานของกระบวนการจัดการศึกษาทีเ่สริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ ตามปรัชญาของโรงเรียน คือการ
เคารพในศกัดิศรีความเป็นมนุษย์ โรงเรียนจึงมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มทำงานร่วมกันและมีกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาของผู้อ่ืนด้วยความเคารพ สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ มีการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ
ฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน         และมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนและบุคคลรอบข้าง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น งานเสริมสร้างคุณธรรมศาสน
ธรรมสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม กิจกรรมสังคมพัฒนา กิจกรรมสังคมพัฒนา  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมวัน
ครอบครัวเรยีนา และกิจกรรมคอนเสิร์ตดุริยางค์    
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ผลการดำเนินงาน 

 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เฉลี่ยร้อยละ 90.5  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งแสดงในตารางที่ 73 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 73   แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2562 จากการร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละเป้าหมายความสำเร็จที่ได้ 

1. งานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรม สู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม 91 
2. การเรียนการสอนใน-นอกห้องเรียน 90 
3. กิจกรรมสังคมพัฒนา  87 
4. กิจกรรมกีฬาสี   90 
5. กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 90 
6.กิจกรรมคอนเสิร์ตดุริยางค์   95 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.5 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ผ่านเกณฑ์ประเมินตามท่ีโรงเรียนกำหนด  คิดเป็นร้อยละ90.5  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ  
 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทางด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ให้แก่ผู้เรียนโดยผ่านการเรียน

การสอนและ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาระดับน้ำหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและส่งเสริมสมรรถะทางร่างกายของผู้เรียนให้แข็งแรงอย่างเหมาะสม
ตามวัยของตนสามารถดูแลตนเองบุคคลรอบข้างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขโดยมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติจริงในการออกกำลังกายและการดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็งม่ันคง มี
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ความสุขกับชีวิต แก้ปัญหาสุขภาพกายและจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย  

จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี และ กิจกรรมกีฬาพาเพลินยามพัก เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสออกกำลัง
กาย และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอดทน อดกลั้น และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

นอกนั้นยังมีกิจกรรมด้านจิตใจ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม โดยผุ้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิตในการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตนเอง บริการรับใช้สังคม เช่น กิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสังคมพัฒนา 

กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา งานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรม สู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม   กิจกรรมค่าย
ทักษะชีวิตแต่ละระดับชั้น และร่วมรณรงค์ประเด็น การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เรียนผู้ปกครอง ลด ละ 

เลิก การใช้ถุงพลาสติก  การรับประทานอาหารหมดจาน และการฝึกการคัดแยกขยะ โดยร่วมกับผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อีกทั้งในทุกปีทางโรงเรียนจะมีประเด็น
รณรงค์ท่ีเน้นเฉพาะปี ซึ่งในปีนี้ ประเด็นรณรงค์ คือหัวข้อ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งจะนำไป
สอดแทรกในการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกห้องเรียนและในทุกกิจกรรม  โดยผู้เรียนเริ่มจากตนเอง รัก
ตนเองให้เป็น เห็นคุณค่าในตนเอง และมอบให้กับคนรอบข้าง สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน   

เพ่ือให้ตนเองและทุกคนมีความสุข ร่มเย็นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ  92.23  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งแสดง

ในตารางรางที่  74-75   ดังนี้ 

ตารางท่ี  74  ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 74.1  แสดงค่าเฉลี่ยการวัดส่วนสูง และน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายการ จำนวน

ผู้เรียน
ทั้วหมด 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

จำนวนผู้เรียน(คน) ร้อยละที่
ผ่าน  

จำนวน
ผู้เรียน(คน) 

ร้อยละที่ไม่
ผ่าน 

1. น้ำหนัก 1,795 1,699 94.66 96 5.34 
2. ส่วนสูง 1,795 1,755 97.77 40 2.23 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.22 3.78 
  
   จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของผู้เรียน มีน้ำหนักและส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 96.22  
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ตารางท่ี 74.2  แสดงค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6จากการทดสอบนักเรียนทั้งหมดจำนวน  1799 คน 

ชั้น 
  

จำนวน 
นักเรียนทั้งหมด 

ผ่าน   ไม่ผ่าน   
จำนวน(คน) จำนวน(ร้อยละ) จำนวน(คน) จำนวน(ร้อยละ) 

ป.1 184 170 92.39 14 7.61 
ป.2 159 155 97.48 4 2.52 
ป.3 157 149 94.90 8 5.10 
ป.4 175 167 95.43 8 4.57 
ป.5 144 139 96.53 5 3.47 
ป.6 164 162 98.78 2 1.22 
ม.1 168 166 98.81 2 1.19 
ม.2 158 133 84.18 25 15.82 
ม.3 134 116 86.57 18 13.43 
ม.4 123 122 99.19 1 0.81 
ม.5 127 114 89.76 13 10.24 
ม.6 106 101 95.28 5 4.72 
รวม 1,799 1,694 94.16 105 5.84 

สรุปผลการทดสอบสมรถภาพทางกายของนักเรียน ร้อยละ 94.16 
 

นักเรียนผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ  94.16  นักเรียนไม่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 5.84
กรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ มีสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ มีรูปร่างอ้วน สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรค
ประจำตัวเป็นเด็กพิเศษความอ่อนตัวและความคล่องตัวของร่างกายมีน้อย 
       แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ให้นักเรียนไปฝึกสมรรถภาพทางกายในฐานที่ตนเองไม่
ผ่าน แล้วกลับมาทดสอบอีกครั้ง เพื่อผลการทดสอบที่ดีข้ึน 
เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนทุกคนทดสอบ  5  รายการ    ผ่าน 3  รายการถือว่านักเรียนผ่านแกณฑ์ทุกคน 
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ตารางท่ี 74.3  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
 

กิจกรรม 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละเป้าหมายความสำเร็จที่ได้ 

1. กิจกรรมกีฬาสี  90 
2. กิจกรรมกีฬาพาเพลินยามพัก 92 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2562  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 91  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
ตารางท่ี 74.4 สรุป(ตารางท่ี 6.1 – 6.3) ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
ประเด็นพิจารณา ร้อยละของผู้เรียน

ที่ผ่านเกณฑ์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูง และน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 96.22 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 94.16 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ ์สังคม และแสดงออกอย่าง 
   เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

91 

สรุปผลการประเมินร้อยละ 93.79 
 

จากตาราง  แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  เฉลี่ยร้อยละ 

93.79  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี  75  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 

1. การร่วมกิจกรรมงานเสริมสร้างศาสนธรรม คุณธรรม สู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม  91 
2. การร่วมกิจกรรมกีฬาสี   90 
3. การร่วมกิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 90 
4 การเข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป. 1-6 และชั้น ม.1 91 
5. การเข้าร่วมค่ายทักษะชีวิตระดับชั้น ม.2-6 91 
6. การรับผิดชอบส่วนตัวและส่วนรวม ในการนำเอาช้อนส้อมส่วนตัวมาใช้  และดูแล
ความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 

91 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.66 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ผ่านเกณฑ์
ประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 90.66  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
 

3.  จุดเด่น 

 

โรงเรียนมีปรัชญาการศึกษา คือ การอบรมคนทั้งครบ จึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ  โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลง
มือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการกระบวนการ RCLC การเริ่มต้นจาก Orientation ไปสู่การ วางแผนงาน และ
การลงมือปฏิบัติจริง การประเมินผล และการไตร่ตรองสู่การปรับใช้ในชีวิต ขณะเดียวกันคุณครูผู้สอนและครู
ประจำชั้นได้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กำหนด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.57  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  นอกจากนั้นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายและให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.17  และการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.5  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ด้วยเช่นกัน 
 

4.  จุดควรพัฒนา     
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
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5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
ในการปฏิบัติภารกิจการให้การศึกษา ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาวะของสังคมปัจจุบัน ใน

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน  ที่หลีกเลี่ยง ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ  ด้วยการวางรากฐานของชีวิต โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรคำสอนจริยะ ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ มุ่งให้นักเรียน ได้
ฝึกทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ของศิษย์อุร์สุลิน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักศักดิ์ศรีความเป็นกุลสตรี ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จิตสาธารณะ มีจิตตารมณ ์รักและรับใช้ (SERVIAM) 

หลักสูตรคำสอนศาสนา นักเรียนทุกคนได้เรียนสัปดาห์ ละ 2 คาบ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ ลึกซึ้งใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม นอกจากหลักสูตรคำสอน จริยะ
และคำสอนศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริม ไดแ้ก่ 

กิจกรรมสังคมพัฒนา ที่นักเรียนได้ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ใน
สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้กระบวนการ RCLC การเริ ่มต้นจาก Orientation ไปสู ่การ 

วางแผนงาน และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดพื้นที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามความเหมาะสมของวัยของนักเรียน สถานที่ทำกิจกรรมได้แก่ 
ศูนย์เด็กปัญญาอ่อนภาคเหนือ บ้านธรรมปกรณ์ มูลนิธิศิริวัฒนา-เชสเชียร์ เป็นต้น สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กำหนดพื้นที่เองตามความสนใจ โดยมีครูประจำ
ชั้นเป็นที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาล 

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก(รักและแบ่งปัน) เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการให้ แบ่งปันกับผู้ที่มี
โอกาสน้อยกว่า โดยบูรณาการกับช่วงเทศกาลคริสตมาส ที่แฝงนัยว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้ นอกจากนี้ ยังมี
งานศาสนสัมพันธ์ทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่ปลูกฝังคุณค่าและ
ส่งเสริมนักเรียน ให้เป็นศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา ร่วมถวายพระพร 

กิจกรรมพี่ชวนน้อง ไปวัด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และค่ายอัญจลา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังที่กล่าวมานักเรยีน
จะได้มีการบันทึก ไตร่ตรอง ถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ SEE-JUDGE-ACT เพื่อนำสิ่งที่ได้สัมผัส เรียนรู้ 
จากการลงมือ ปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างตนเองแบ่งปันสู่ผู ้อื ่นและพัฒนาสังคมให้มีคุณธรรม
จริยธรรมเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความรู้ ความทันสมัยของโลกต่อไป   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตารางท่ี 76 แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 1.1 กำหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓ 

   

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยง กับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั 

✓ 

   

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลีย่นแปลงของสังคม ✓ 

   

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ✓ 

   

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน ✓ 

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  ✓ 
   

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ✓ 

   

 2.3  มีการบริหารอตัรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนเิทศภายใน ✓ 

   

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ✓    
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

✓ 

   

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ✓ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

✓ 

   

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ✓ 

   

 3.4  กำหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการเรียน
การสอนทุกกลุม่เป้าหมาย  ✓ 

   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม ✓ 

   

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ✓ 
   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓    
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ 
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ✓ 

   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน ✓ 

   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย ✓ 

   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย ✓ 

   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูเ้ป็น
รายบุคคล และเป็นกลุม่ ✓ 

   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
และมีความปลอดภัย ✓ 

   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน ✓ 

   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ 

   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ 

   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ 

   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

✓ 

   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓ 

   

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

   
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 

 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

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

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผ่าน

การวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT และกระบวนการ Continue-Start-Stop และได้ร่วมกันกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาของชาติ โดยจัดทำแผนพัฒนา

โรงเรียน 5 ปี (ปี 2558-2562) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปี เพื่อสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม

แผนพัฒนาโรงเรียนซึ่งแต่ละปีจะมีการประเมินการใช้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นประจำทุก

ป ี

ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 

ของโรงเรียนและสอดคล้องตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการ

และแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน มีการจัดระบบ

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารที่ชัดเจน บุคลากรเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน และคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และของ

โรงเรียน มีการพัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้

เป็นหมวดหมู่ มีความถูกต้องทันต่อการใช้งาน 
 

 ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ 

ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 5 ปี (2558-2562) แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
2562 ทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
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2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ 

มีงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน ตรวจติดตาม

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนด้วยหลักการ See-Judge-Act มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่ดำเนินการตรวจติดตามทั้งในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตามตรวจคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามภายในฝ่ายและภายในสถานศึกษา เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารภายในโรงเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการ

ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจำปีการศึกษา 2562 เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและศิษย์

เก่าในการเข้ามาร่วมประชุมและช่วยเหลือโรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นวิทยากร  ให้สถานที่เป็นแหล่ง

เรียนรู ้  เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครองชั ้นเรียน ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าที่เข้ามาสนับสนุนโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ

อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2562 รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนทั้งของรัฐและเอกชนได้ให้ความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของท้องถิ่น มีทั้งวัด โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้ทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถาบันขงจื่อมหา

วิทยาลัยเชียงใหม่  สถาบัน British Council  สถาบัน EFL และ สถาบัน  Text and Talk เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน นอกจากนี้ ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสและประสบการณ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งจัดเป็นโครงการระยะสั้น และระยะยาว จนถึง

ระดับปริญญาตรี 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพด้วยระบบประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี และเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 เป็นอย่างด ี
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และดำเนินการ 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

งานการจัดการเร ียนการสอน งานทะเบียนและวัดประเมินผล งานพัฒนาผู ้เร ียนรายบุคคล งาน

ภาษาต่างประเทศ งานสารสนเทศ งานวิจัยและประกันคุณภาพ และมีโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด 

“สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” (Teach Less Learn More) เพื่อลดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน และเน้นการเรียนรู้

ร่วมกัน   โครงการติดตามการใช้กระบวนการเรียนการสอน RCLC    โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ  โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   โครงการ

พัฒนานักเรียนรายบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสากล โดยจัด

กิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ซึ่งทางโรงเรียนมีศูนย์ Self-Access and Active 

Learning Center ประกอบด้วยกิจกรรมทางภาษา 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ

ภาษาฝรั่งเศส  และเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุความเป็นเลิศตามความถนัดของตนเอง ทางโรงเรียนจึงได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและสนใจ (ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น) และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และ Lab วิทยาศาสตร์   มีการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน

โรงเรียนและองค์กรภายนอก อีกท้ัง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อและ

สามารถตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีโครงการแผนการสอนและกระบวนการ

สอนสู่ความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic) และบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ

ไตร่ตรอง (RCLC) รวมถึงโครงการวัดและประเมินผลโดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการ

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงการปลูกฝังจิตตารมณ์ Serviam ส่งเสริม

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมใน

การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็น

คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับทัศนศึกษาทุกระดับชั้น 

ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งใช้ 

กระบวนการเรียนรู้แบบ RCLC ตามหลักการของ See-Judge-Act  โดยใช้หลักแนวคิด Teach Less Learn 

More ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน 
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2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานสถานศึกษากำหนด โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างความตระหนัก

ความเป็นครูอุร์สุลิน มีกิจกรรมสนทนาธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ มีโครงการ

พัฒนาครูสู่ยุคศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ได้ระดับ A1 และ A2 (ตาม

กรอบ CEFR : Common European Framework of Reference for Languages)   ม ีก ิจกรรมอบรม

พัฒนาทักษะเทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ครูได้ร่วมแรง ร่วมใจ 

ร่วมมือกันกับเพื่อนครูและผู้บริหารในโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยมีขั้นตอนคือ 1. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับ

การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของครู  2. จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละทีมชั้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นำเสนอแผนการ

สอนที่ใช้รูปแบบวิธีการสอนและแนวทางการวิจัยแบบกลุ่ม  3. เปิดโอกาสให้เพื่อนครูเข้าชมการสอนเพ่ือ

ร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบ  4. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กระบวนการ PLC ต่อครูและบุคลากร

ในโรงเรียนเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดความคิด ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผลการดำเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม สัมมนา
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานสอน การประเมิน และงานวิจัย เพื่อนำมาใช้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  และเข้าร่วมกระบวนการ PLC โดยมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลงานและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างได้ 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 โรงเรียนได้กำหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ4.7 พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลายที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู ้เรียน บุคลากรแ ละ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แหล่งการเรียนรู้ มีการบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทาง
โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความปลอดภัยเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ใน

โรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้
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สำหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

โรงเรียนได้กำหนดนโยบายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ไว้พันธกิจระดับแผนงาน ข้อที่ 7 คือสร้างระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บุคลากรมีความ

ตระหนักในฐานะผู้ให้การศึกษา รู้เป้าหมายและมุ่งพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน  

โดยโรงเรียนมีการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายตามโคร งสร้างการบริหาร และ

เผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านเว็ปไซต์ของทางโรงเรียน และ เฟสบุค โรงเรียน ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับขั้น

พ้ืนฐาน ที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวมถึงการสื่อสาร

ด้วย แอ๊ปพริเคชั่นไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินงานในระบบการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย

และข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานสารบรรณ กิจกรรมวางระบบ LAN และขยายสัญญาณ Wi-Fi 

และกิจกรรมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย รวดเร็ว นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 

 3. จุดเด่น 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนางานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผน 
ปฏิบัติงานประจำปี 2562 แสวงหาโอกาสให้ครูในการอบรมสัมมนาต่างๆ ผู้บริหารติดตามความคืบหน้าทั้ง
ด้านวิชาการ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาครูในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ จัด
โอกาสให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ 

2) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ต้องการให้คำแนะนำมา 
เป็นวิทยากร เข้ามาช่วยวางแผน และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

3) คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 
ความปลอดภัยของนักเรียนและครู รวมทั้ง มีการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 
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4) ความร่วมมือและอุทิศตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการตามแผนพัฒนา 
โรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 

5) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
ในการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ  ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ ปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน   ใช้กระบวนการ PLC ร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
1) ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ จริงจัง  

เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2) ใช้ระบบการวิจัยในการบริหารและการจัดการเพื่อเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
การบริหารงานทีมชั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง 

บ้าน โรงเรียน และชุมชนตามแผนพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งครูหัวหน้าระดับชั้นและครูทีมชั้น มีบทบาทสำคัญใน
การส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทและระเบียบวินัยที่ดีตามนโยบายปลูกฝัง        
จิตตารมณ์ SERVIAM ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียน และขับเคลื่อน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปกป้องคุ้มครองนักเรียน จนเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง วิธีปฏิบัติของการบริหารงานทีมชั้น พอสรุปได้
ดังนี้ 

1) มีการกำหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูในทีมเพ่ือทำหน้าที่ประสานงานกับ 
ฝ่ายงานต่างๆ  ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ รับผิดชอบด้านงานจิตตาภิบาล งานระเบียบวินัย งาน
วิชาการ งานอนามัย งานแนะแนว ผู้บำเพ็ญประโยชน์ งานออมทรัพย์ สภานักเรียนและกิจกรรม 

2) มีการจัดประชุมหัวหน้าระดับชั้น ร่วมกับฝ่ายบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง  
3) คัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองทีมชั้น และจัดประชุมร่วมกับคุณครูทีมชั้น  อย่างน้อยภาค 

เรียนละ 1 ครั้งโดยเข้าร่วมประชุม วางแผน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมชั้น เป็นผู้ปกครองอาสา เป็น

วิทยากรให้ความรู้ด้านอาชีพกับนักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น  และเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้

เกี่ยวกับอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันสังคม 
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    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ตารางท่ี 77 แสดงผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

  82 101 95 94.46 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

✓    99 98.02 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่
สามารถนำไปจดักิจกรรมได้จริง ✓  

  
98 97.03 

 

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

✓  
  

92 91.09 
 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคดิเห็น สรปุ
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

✓  
  

92 91.09 
 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได ้

✓  
  

96 95.05 
 

2 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  82 101 95 94.06 
 

ยอดเย่ียม 
 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนรู ้ ✓    94 93.07 

 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู ้ ✓    95 94.06 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 2.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

✓    96 95.05 
 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

  
82 101 99 98.02 

ยอดเย่ียม 
 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏสิัมพันธ์เชิง
บวก  

✓    99 98.02  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

✓    99 98.02  

4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  82 101 93 92.08 
ยอดเย่ียม 

 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็
ระบบ 

✓ 

      

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

✓ 

      

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

✓ 

      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียน
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู ้

✓ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

5 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  82 101 101 100 
 

ยอดเย่ียม 
 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

✓ 

      

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ของตนเอง 

✓ 

      

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

95.72 ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

จากตารางผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า  
ร้อยละ 100 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
ครูมีส่วนร่วมในกันแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน  โดยผ่าน
กระบวนการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง ร้อยละ 98.02 มีการกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร้อยละ 97.03 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ร้อยละ 95.05 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครรู้อยละ 94.06 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 93.07 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
92.08 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และร้อยละ 91.09 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความ
จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ และนำเสนอผลงานของตนเอง สรุปผลการประเมินคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.72 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบาย 

เป้าหมายของโรงเรียน มุ่งจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพื่อพัฒนาให้เป็นคนสมบูรณ์ตามปรัชญาโรงเรียน ว่าด้วย อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง 
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งให้เป็นคน จนสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะ
ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการางแผนและออกแบบการสอนร่วมกับนักเรียนผ่าน
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงผ่านการกำกับติดตามการใช้แผนการเรียนรู ้ที ่เน้นการไตร่ตรอง 
(Reflective Pedagogical) โดยใช้กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
เพื่อการเรียนรู้ถึงความคิดรวบยอด Holistic Approach ของความรู้ในสาระต่างๆ ใช้การทดลอง เพื่อนช่วย
เพื่อน เกม การจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมฐาน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีความสุข
กับการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านโครงการกิจกรรม ดังนี้ การ
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จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ผ่านกิจกรรมทัศน
ศึกษาบูรณาการท้องถิ่นในทุกระดับชั้น กิจกรรม Spelling Bee กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ กิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก บูรณาการกับวัฒนธรรมล้านนา ผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ กิจกรรม Best Practice กิจกรรมโครงงานห้องเรียน สสวท. กิจกรรมรอบ
เวียงเชียงใหม่ ผ่านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกั บนักเรียน 
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรม Mini Camp International Day กิจกรรมห้องศูนย์ภาษา Self-Access 
and Active Learning กิจกรรมเยี่ยมเพื ่อนรัก กิจกรรมสังคมพัฒนา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม RC Run 
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมคอนเสิร์ต เป็นต้น นอกจากนั้น โรงเรียนยังติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือนำผลมาพัฒนาผู้เรียนผ่านการนิเทศติดตาม ผลการสอบ 
O-net ผลสอบ RT ผลสอบ NT ผลการสอบวัดระดับทางภาษา และข้อสอบคุณภาพ เป็นเครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนรู้ รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมุ่งพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ มี 

ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนักดีงามในการรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ช่วยให้แต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนผ่านผ่าน
บรรยากาศและกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
และการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
ร่วมกับครู เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 94.46 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงานด้านการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเสริมหลักสูตร โดยเริ่มจากการอบรมพัฒนา
ครูผู ้สอนในการใช้สื ่อเทคโนโลยีให้เอื ้อต่อการเรียนการสอน อีกทั ้งปรับระบบการบริหารจัดการผ่าน
สารสนเทศที่ชัดเจน นอกจากนั้น โรงเรียนยังเปิดศูนย์การเรียนรู้ Depa เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เข้าถึง
ผู้เรียน เช่น การส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต เอื้อต่อการเรียนรู้และสืบค้น พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ในโรงเรียน เสริมให้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ภายใต้การ
กำกับดูแลของ 8 กลุ่มสาระ พัฒนาห้องศูนย์ภาษาให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล เสริมการ
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เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการพูด   การอ่าน การฟัง นอกจากนั้น โรงเรียนยังสร้างเครือข่ายของ
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เช ่น สถาบัน British Council สถาบันหอดูดาวสิร ินธร สถาบันภาษา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนึ่งทางโรงเรียนยังสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคมท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น เป็นต้น 
 

ผลการดำเนินงาน 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ 

ค้นคว้าหาข้อมูล และพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย รวมถึง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมล้านนาให้เหมาสมกับวัยผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 94.06 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเป็นนโยบายของโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ 

ได้รับการเรียนรู้เหมาะสม โดยครูทีมชั้นและการบริหารกลุ่มสาระ จัดประชุมร่วมปรึกษาหารือในการพัฒนา
ผู้เรียนทุกมิติ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักที่จะเรียนรู้ นอกจากนั้น 
ผู้เรียนรักศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยจิตตารมณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินผ่านกิจกรรม
หลากหลาย เช่น กิจกรรมเยี่ยมเพ่ือนรัก กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม สนทนาธรรมครูและบุคลากร กิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังยึดแนวปฏิบัติตามหัวข้อรณรงประจำปี ส่งผลให้
ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอุร์สุลิน ทบทวนไตร่ตรองชีวิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

 

ผลการดำเนินงาน 
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีการแนะนำตักเตือนแบบ

กัลยาณมิตร เพื่อความสุขของนักเรียนทุกคน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 98.02 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมี 

ประสบการณ์มาให้การอบรมครูผู้สอนเรื่องการวัดประเมินผล รวมถึง การนิเทศติ ดตามการเรียนการสอน
ของครูให้ไปในทิศทางเดียวกัน และกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการเรียนที่โปร่งใส สามารถชี้แจง
รายละเอียดได้ หากมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปกครอง นอกจากนั้น โรงเรียนยังใช้รูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การปฏิบัติ การทำชิ้นงาน แบบฝึกหัด การ
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บันทึกไตร่ตรอง และแบบทดสอบ มีเครื่องมือและเกณฑ์การวัดประเมินที่ชัดเจน เหมาะสมกับผลการเรียนที่
คาดหวัง ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงสอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ เช่น การสอบ O-
net การสอบ NT และการสอบ RT ทั้งนี ้ครูผู้สอนยังได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น นอกจากนั้น โรงเรียนยังคำนึงถึงผู้เรียนที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือการ
วัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพจริง และปฏิบัติได้จริงตามความสามารถของผู ้เรียน ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กิจกรรม
บูรณาการสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรม Spelling Bee เป็นต้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่
ครูผู้สอนต้องกำกับติดตาม ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เห็นเส้นพัฒนาของผู้เรียนไปในทางท่ีดีขึ้น 

 

ผลการดำเนินงาน 
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนไปพัฒนา 

ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 92.08 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากพัฒนาผู้เรียนโดยตรงแล้ว โรงเรียนยังเห็นความสำคัญ 
ของการพัฒนาครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การนำเสนอผลงาน
ด้านวิชาการ 8 กลุ ่มสาระและการบริหารงานทีมชั ้น ส่งผลให้ครูผู ้สอนมีความกระตือรือร้นเรียนรู้
ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน และจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ โรงเรียนยังกำหนดวัน
เวลาในการจัดประชุมครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระและครูทีมชั้น เพื่อปิดโอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้ง
ด้านการสอนให้มีคุณภาพโดยการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและการบริหารทีมชั้นเพ่ือการทำงานร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ผลการดำเนินงาน 
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เอ้ือ
ต่อผู้เรียน มองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คิดเป็นร้อย
ละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
3.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการ 

เรียนการสอนหลักในทุกคาบเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการใช้กรอบความคิดแบบ Induction มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง 

3.2 โรงเรียนมีจุดเน้นในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้       
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ  จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง   จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

3.3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับเพื่อน เป็นการเสริมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ โดยการบริหารครูทีมชั้น และการ
บริหารครู 8 กลุ่มสาระ มีการกำกับติดตาม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา โรงเรียนคำนึงถึงการ 
บริหารจัดการเรื่องการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เครื่องมือและการประเมินผลที่หลากหลาย ประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื ่อน เน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วม ประเมินก่อนและหลังเรียน สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เชิงประจักษ์ เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาอบรมและให้คำแนะนำครู นอกจากนั้น 
ยังเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนนำเสนอผลงานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
4.1  ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กับ 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่านทางการใช้สื่อเทคโนโลยี
อำนวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4.2  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ควรหาแนวทางพัฒนาระบบการวัด
ประเมินผลผู้เรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยการออกแบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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4.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองผ่านการเรียนการสอนแบบโครงงาน รู้วิธีการ
สืบค้นข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานต่อชุมชนเชิง
ประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือดีเลิศ 

 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ โดยปรับหลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อสารเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้มีทักษะการคิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการแก้ไขปัญหาโดยได้แนวคิดสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less Learn More, TLLM) 
ในการบูรณาการเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ แนวคิดสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากข้ึนจะถูกนำมาปฏิบัติและมีผลได้
จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแก่นักเรียนนั้น ครูต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งทีมชั้น ทีมกลุ่มสาระก าร
เรียนรู้ และทีมบริหารและผู้ปกครอง ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นที่เพิ่มการมี
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองผ่าน
การไตร่ตรอง เรียนรู้ทักษะชีวิตของตนเองและผู้อื่น แบบยืดหยุ่น สามารถเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ โดย
ครูเป็นผู้เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ (Beyond Just a Teacher) และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูมีความ
เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สร้างทัศนคติผู้ปกครองว่า ตนสามารถร่วมเรียนรู้กับลูกได้ และสร้างทัศนคติ
ของนักเรียนให้รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการวัดผลก่อนและหลังเรียนรู้ในสาระ
ใหม่ๆ ทุกครั้ง วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย แบบทดสอบ เขียนคำตอบ แสดงวิธีคิดเชิงวิพากษ์หรือ
ไตร่ตรอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และมีความสุข 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย    
 

ตารางที่ 78  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนองได ้

97.13  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 97.63  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 100  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้

92.62  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุเต็ม
ศักยภาพ 

100  

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข 100  
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
  

ยอดเย่ียม 



140 
 
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             

ตารางที่ 79  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 76.48  
2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

93.18  

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 99.95  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 99.92  
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 53.08  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 87.88  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 95.57  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 96.17  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90.50  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม 92.23  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

94.46  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 94.06  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 98.08  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 92.08  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

100  

สรุปผลการประเมินระดบัขั้นพืน้ฐาน ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
 
    ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.  ด้านร่างกาย    เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะใน 

การเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง   
2.  ด้านอารมณ์ – จิตใจ  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่ 

เหมาะสมกับวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจกล้าแสดงออก รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
เด็ก มีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ  

3.  ด้านสังคม  เด็กมีวาจาอ่อนหวาน มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย รู้จักยิ้ม ทักทาย พูดจามีหาง 
เสียง มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  

4. ด้านสติปัญญา  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ RCLC โดย 
ใช้การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เด็กได้เรียนรู้กระบวนการในการค้นคว้าหาคำตอบด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัย 5 บท ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนเป็นระยะ และให้คำปรึกษา 
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิจัย โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ร่วมกันทำวิจัยเรื่อง การใช้ระบบสีบ้าน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมด้านระเบียบวินัยทีมชั้นอนุบาล 3 สรุปผลงานวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ใช้
ระบบสีบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัยในภาคเรียนที่ 2 เพ่ิมข้ึนอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ 1 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
          ครูทุกคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีความรัก ความ
เมตตาต่อศิษย์ ตามแบบอย่างจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนพัฒนางาน
พัฒนาการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการ RCLC และกระบวนการสอนแบบ TLLM (สอนให้น้อยเรียนรู้
ให้มาก)  
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    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 93.18   
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.95 
3.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 99.92   
4.   โรงเรียนมีปรัชญาการศึกษา คือ การอบรมคนทั้งครบ จึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ  โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และลง
มือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการกระบวนการ RCLC การเริ่มต้นจาก ORIENTATION ไปสู่การ วางแผนงาน และ
การลงมือปฏิบัติจริง การประเมินผล และการไตร่ตรองสู่การปรับใช้ในชีวิต ขณะเดียวกันครูผู้สอนและครู
ประจำชั้นได้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษากำหนด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.42  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  นอกจากนั้นการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายและให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

ส่งผลให้ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.16 อยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนางานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 – 2562 และแผน
ปฏิบัติงานประจำปี 2562 แสวงหาโอกาสให้ครูในการอบรมสัมมนาต่างๆ ผู้บริหารติดตามความคืบหน้า
ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาครูในด้านจิตใจและจิต
วิญญาณ จัดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ต้องการให้คำแนะนำมา
เป็นวิทยากร เข้ามาช่วยวางแผน และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนบรรลุผล
ตามเป้าหมาย 
3. คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของนักเรียนและครู รวมทั้ง มีการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
4. ความร่วมมือและอุทิศตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
ในการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ  ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ ปรับเนื้อหาสาระเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน   ใช้กระบวนการ PLC ร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนหลักในทุกคาบเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการใช้กรอบความคิดแบบ Induction มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง 
2.  โรงเรียนมีจุดเน้นในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้      เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ  จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง   จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
3.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และเอื้อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่
หลากหลายอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 
และนักเรียนกับเพื่อน เป็นการเสริมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ โดยการบริหารครูทีมชั้น และ
การบริหารครู 8 กลุ่มสาระ มีการกำกับติดตาม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา โรงเรียนคำนึงถึงการบริหาร
จัดการเรื่องการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เครื่องมือและการประเมินผลที่หลากหลาย ประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื่อน เน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วม ประเมินก่อนและหลังเรียน สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เชิงประจักษ์ เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาอบรมและให้คำแนะนำครู นอกจากนั้น 
ยังเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนนำเสนอผลงานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

          การฝึกทกัษะและสรา้งนิสยัการเก็บรกัษาของใชส้ว่นตวั 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้มากข้ึน เช่น ระบบสารสนเทศ
การประเมินพัฒนาการ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดภาระงานของครูและ
บุคลากร และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาส่งเสริมเด็กได้ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

          ควรมีระบบโปรแกรมที่ใชใ้นการบนัทกึและประมวลผลเพื่อช่วยในการประเมินพฒันาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ  

 
 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณความสามารถ
ในการคิดคำนวณ ในวิชาคณิตศาสตร์ จากระดับ ด ีให้เป็นระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ี
กำหนด 
2.  พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จากระดับดี ใหเ้ป็น ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนด 
3.  พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
4.  พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาไทย 
และวิทยาศาสตร์ 
5.  พัฒนาผู้เรียนด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
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มารฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ จริงจัง เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. ใช้ระบบการวิจัยในการบริหารและการจัดการเพ่ือเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กับผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่านทางการใช้สื่อเทคโนโลยีอำนวย
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
2.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ควรหาแนวทางพัฒนาระบบการวัดประเมินผล
ผู้เรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยการออกแบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองผ่านการเรียนการสอนแบบโครงงาน รู้วิธีการสืบค้น
ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานต่อชุมชนเชิง
ประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนยังคงยึดแนวทางตามแผนพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับ 
ใหม่ปีการศึกษา2563 – 2567 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยนำผลการประเมินคุณภาพ
ภายในฝ่ายมาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
1. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดของ EF (Executive Functions) ใน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย สร้างพ้ืนฐานลักษณะนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งตามแนวคิด

ของ EF ถือว่าเด็กช่วงวัย 3-6 ขวบ เป็นช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่าง ๆ ให้กบัเด็ก 

เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากท่ีสุด จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กเล็กและ

พัฒนาขึ้นจนถึงวัยรุ่น 

 2. พัฒนาครูด้านการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ RCLC (Regina Learning Cycle) โดยใช้ 

Reflection เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ 
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 3. จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือบันทึกข้อมูลเด็ก รวมถึงผลการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยเป็นปัจจุบัน นำไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการ รวมถึงการ

วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กต่อไป 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. จัดโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงความถนัด และความสามารถของตน และช่วย
ส่งเสริมนักเรียนให้บรรลุความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความถนัดของตนเอง มีทักษะความรู้  ความสามารถ 
มีสมรรถนะท่ีสอดรับกับการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. ปรับและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และระบบการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การคิด 
วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง 
 3. จัดทำระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถนิเทศ กำกับ 

ติดตามได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการ รวมถึงการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 

6. ความต้องการช่วยเหลอื 

ทางโรงเรียนมีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. จัดแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในโรงเรียนให้มากขึ้น 

 2. ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนสำหรับ   

              การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ 

 3. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

              การศึกษา 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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